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الأ�سربين ينظف الدماغ من ال�سموم 

على  الأمريكيني  العلماء  من  فريق  اأجراها  جديدة  درا�سة  تو�سلت 
الإ���س��اب��ة مبر�ض  م��ن خطر  يقلل  ق��د  الأ���س��ري��ن  اأن  اإىل  ال��ف��ئ��ران، 

الزهامير ويبطئ من تقدمه لدى امل�سابني به. 
ول�سنوات عديدة حاول العلماء معرفة كيفية تن�سيط خاليا الدماغ 
واإزالة ال�سموم منها، واإبطاء تقدم مر�ض الزهامير، حتى تو�سل فريق 

طبي من جامعة را�ض يف �سيكاغو اإىل اأن احلل يكمن يف الأ�سرين. 
وقد وجدت الدرا�سة اجلديدة اأدلة على اأن ا�ستخدام الأ�سرين يفيد 
يف اإزالة مادة بيتا اأميلويد ال�سامة، من املنطقة الرمادية التي تتحكم 
بالذاكرة" وقال طبيب الأع�ساب من جامعة را�ض الروف�سور كايبدا 
باهان، باأن مر�ض اخلرف ين�ساأ ب�سبب لويحات تتكون من مادة بيتا 
اأميلويد ال�سامة والتي تت�سابك مع الع�سيبات الليفية اخللوية املكونة 

من بروتني تاو. 
الذين  الأ�سخا�ض  من  املاليني  ل��دى  معروفاً  الأم��ر  "بات  واأ���س��اف: 
الإ�سابة  الأ�سرين للحد من خطر  ياأخذون جرعات منخف�سة من 
باخلرف، وال�سرطان واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، واللتهابات" 
ا���س��ت��م��راراً لأب��ح��اث �سابقة وجدت  ب��اه��ان  وت��ع��ت��ر درا���س��ة ال��دك��ت��ور 
مبر�ض  الإ�سابة  احتمال  وخف�ض  الأ�سرين  تناول  بني  وثيقة  �سلة 
الزهامير.  وبينت الدرا�سة باأن الأ�سرين يعزز مادة كيميائية تدعى 
"بارا" والتي ت�ساعد على تنظيف اخلاليا الدماغية والع�سبونات من 

املواد ال�سامة التي تت�سبب باخلرف.

ن�سيحة ذهبية للن�ساء من اأكرب عار�سة اأزياء 
العامل،  يف  �سنا  اأزي��اء  عار�سة  اأك��ر  �سيلفي  دافني  الريطانية  قالت 
العادات  بع�ض  تتبع  اأن��ه��ا  الت�سعني،  م��ي��الده��ا  بعيد  احتفلت  وال��ت��ي 
اعتزال  وبرف�سها  ج�سدها،  وق��وة  ر�ساقتها  على  للحفاظ  ال�سحية 
اإنها  املهنة. ونقلت �سحيفة "تلغراف" الريطانية عن �سيلفي قولها 
لتزال متار�ض حتى الآن بع�ض متارين اليوغا وحركات �سد الأطراف 
واجل�سم، م�سرية اإىل اأنها مل تدخن ال�سجائر طوال حياتها، ومل تفكر 
مت�سائلة:  واأ�سافت  البوتوك�ض.  حقن  اإىل  اللجوء  يف  الإط��الق  على 
اجليدة  الكرميات  م��ن  كثريا  جربت  وج��ه��ك؟،  على  �سما  ت�سع  "ملا 
"تناول طعاما  اجلمال:  �سر  اأن  اإىل  م�سرية  فارقا"،  ت�سكل  لكنها مل 
جيدا وابت�سم".  ونوهت اإىل اأنها تاأكل يف وجبة ال�سباح ن�سف ثمرة 
م��وزة، وتتفادى  ول��وزا وعنبا ون�سف تفاحة ون�سف  اأفوكادو و�سبانخ 
اأن اجل�سم مع  "اأعلم  نهائيا الأطعمة امل�سنعة واملحفوظة.  وتابعت: 
واأولدي  اأحتدى نف�سي.  �سابقا، لكنني  العمر ل يكون كما كان  تقدم 
يعتقدون اأن ا�ستمرار م�ساركتي يف عرو�ض الأزياء اأمر م�سحك، لكني 
ل اأفكر يف التقاعد".  وتتمتع �سيلفي ب�سحة جيدة با�ستثناء اإ�سابتها 
ذات  الأحذية  ارت��داء  ما منعها من  الأوعية يف قدمها، وهو  بالتهاب 
الكعب العايل.  واأجنبت �سيلفي 3 اأبناء هم يف اخلم�سينات وال�ستينات 

من عمرهم، كما اأن لديها اأحفادا يف الع�سرينات من العمر.

عدد مهول من تطبيقات الهواتف تخرتق اخل�سو�سية
اأكد باحثون يف �سركة متخ�س�سة يف اأمن املعلومات، اأن اأكرث من 28 
األف تطبيق على هواتف اأيفون واأندرويد حتتفظ مبعلومات �سخ�سية 

عن اأ�سحاب الهواتف.
2.7 مليون تطبيق، واكت�سفت �سركة  ال�سركة املخت�سة  و�سمل بحث 
باملعلومات  التي حتتفظ  التطبيقات  اأكرث  اأوثوروتي" اأن  "اآب  �سركة 

ال�سخ�سية، هي تطبيقات نظام "اأندرويد".
وجاء يف تقرير ال�سركة اأن 27227 تطبيقا على "اأندرويد" يحتفظ 
مبعلومات امل�ستخدم ال�سخ�سية، فيما ك�سف التقرير عددا اأقل بكثري 
تطبيقا(،   1275( اأب��ل  ت�سغيل  نظام  على  املماثلة  التطبيقات  من 

وذلك من بني قائمة التطبيقات املخترة.
و�سربت التطبيقات معلومات �سخ�سية ل�2.6 مليون م�ستخدم، و25 

مليون موقعا على اخلريطة.
احل�����س��ول على  ي�ستطيعون  امل��ع��ل��وم��ات  ق��را���س��ن��ة  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق���ال 
التطبيقات  لأن  بالغة،  ب�سهولة  للم�ستخدمني  ال�سخ�سية  املعلومات 

التي حتتفظ باملعلومات ل متلك نظام حماية اإلكرتوين معقد.
ومل تن�سر ال�سركة قائمة باأ�سماء التطبيقات "امل�سربة" للعلن، لكنها 
الن�سية  والر�سائل  املايل  املجال  القائمة ت�سم تطبيقات يف  اأن  اأكدت 

وال�سفر.
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طرق ب�سيطة لتربيد �سيارتك يف احلر
ال�سيارات  �سائقو  يعاين منها  التي  امل�ساكل  اأك��رث  اأح��د  احل��ار  الطق�ض  ميثل 
يف ف�سل ال�سيف وخا�سة يف البلدان التي تعاين من درجات حرارة �سديدة 

الرتفاع.
�ساأنها  من  التي  العملية  الإج���راءات  بع�ض  احلاجة لتخاذ  تكمن  هنا  ومن 
العمل على تريد ال�سيارة عند ارتفاع درجة حرارتها، لذا فقد اأوردت �سحيفة 

مريور الريطانية 5 طرق ب�سيطة لتريد ال�سيارة على النحو التايل:
الداخل باملروحة من  ال�سيارة  تهوية   1-

�سغل مروحة املكيف داخل ال�سيارة وافتح كل النوافذ، ثم قم باإغالقها ثانية. 
ال�ساخن.  ال��ه��واء  ك��رر العملية ث��الث م��رات على الأق��ل للم�ساهمة يف ط��رد 

اترك فتحة ال�سقف مغلقة اإذا كانت ال�سيارة متوقفة حتت اأ�سعة ال�سم�ض. 
ب�سكل �سحيح ال�سيارة  مكيف  �سغل   2-

�سيارتك  كانت  واإذا  درج���ة،  اأب���رد  اإىل  ال�سيارة  ومكيف  امل��ح��رك  بت�سغيل  ق��م 
رم��ز هذا  بت�سغيله )يظهر  ق��م  ال��ه��واء اخل��ارج��ي،  اإع���داد  حتتوي على خيار 
ال�سيارة  ال�سيارة(، لأن الهواء خارج  اإىل داخل  اخليار على �سكل �سهم يتجه 

عادة ما يكون اأبرد من الهواء يف داخلها. 
ال�سفلى الهواء  فتحات  ا�ستخدم   3-

مبا اأن الهواء ال�ساخن ي�سعد اإىل الأعلى فمن املنطقي باأن يكون الهواء بارداً 
حتى  املكيف  و�سغل  ال�سفلى  التهوية  فتحات  با�ستخدام  قم  لذا  الأ�سفل،  يف 

يطرد الهواء ال�ساخن من الأ�سفل اإىل الأعلى. 
مفتوحة النوافذ  اأترك   4-

اأو  دقيقة  مل��دة  مفتوحة  النوافذ  ات��رك  ال��ق��ي��ادة،  وب��دء  امل��ح��رك  ت�سغيل  بعد 
دقيقتني لل�سماح للهواء احلار باخلروج منها.

املكيف  و�سغل  النوافذ  اأقفل   5-
مبجرد اأن ت�سعر برودة الهواء داخل ال�سيارة، اأقفل النوافذ، وانتقل باملكيف 

اإىل خيار الهواء املعاد تدويره

مروحية ع�سكرية كادت 
تطيح راأ�س �سحفية

جن���ت م��را���س��ل��ة ���س��ح��ف��ي��ة رو����س���ي���ة من 
اإذ ك����ادت م��روح��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة اأن  امل����وت، 
تطيح براأ�سها، خالل ت�سويرها لتقرير 
تلفزيوين مبنا�سبة مرور 100 عام على 

ت�سكيل القوات امل�سلحة باأذربيجان.
"ذا  موقع  ن�سره  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
طائرة  اق�����رتاب  حل��ظ��ة  اأفيي�سن�ست"، 
اآي24-" ب�سكل  "اإم  مروحية من طراز 
كبري من املرا�سلة وعلى ارتفاع منخف�ض، 

لدرجة اأنها كادت تالم�ض راأ�سها.
اأن احل��ادث��ة وقعت يف  واأ���س��ار امل��وق��ع اإىل 

اإحدى القواعد الع�سكرية باأذربيجان.
و�سكك عدد كبري ممن �ساهدوا الفيديو 
اأن  ال��ب��ع�����ض  راأى  ح��ي��ث  مب�����س��داق��ي��ت��ه، 
املرا�سلة اتفقت مع الطيار على ت�سوير 
ذهب  بينما  اخل���ط���رية،  ال��ل��ق��ط��ات  ه���ذه 
الفيديو جمرد  ب��اأن  ال��ق��ول  اإىل  اآخ���رون 
خدعة ت�سويرية، اأجاد املخرج ت�سويرها 
بالن�سبة  ل���ت���ب���دو  م��ع��ي��ن��ة  زاوي��������ة  م����ن 

للم�ساهدين لقطة مرعبة.

لقطات خميفة لـ خ�سف 
�سارع خالل ثوان

ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و حلظات  اأظ���ه���ر 
بجزء من  اأر�سي  مرعبة لنهيار 
خالل  �سينية  م��دي��ن��ة  يف  ���س��ارع 

ثوان معدودة.
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ون�����س��رت 
املخيف،  امل���ق���ط���ع  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
املنهار  ال�����س��ارع  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
يقع يف مدينة غوانغان يف و�سط 

ال�سني.
نحو  ت��داع��ى  ال��ف��ي��دي��و،  وبح�سب 
الذي  ال��ط��ري��ق  م��ن  م���رتا   50
يقع على منحدر يف املدينة، وبدا 
انهارت  ق��د  ال��ط��ري��ق  ج��وان��ب  اأن 
باملباين  اأ���س��رارا  واأحل��ق��ت  اأي�سا 

املحيطة.
وح���دث الن��ه��ي��ار يف ال�����س��ارع عند 
الأحد،  �سباحا،  ال�سابعة  ال�ساعة 
ي�سجل  مل  احل����ظ  حل�����س��ن  ل��ك��ن 

وقوع �سحايا اأو اإ�سابات.
ومل تذكر ال�سلطات ال�سبب الذي 
لكن  ال�������س���ارع،  ان��ه��ي��ار  اإىل  اأدى 
املطر  اإىل  ع��زت��ه  حملية  ت��ق��اري��ر 
خالل  غ��زي��ر  ب�سكل  هطل  ال���ذي 
الأي��ام الأخ��رية. ويربط الطريق 
����س���وارع امل��دي��ن��ة مب���دخ���ل م����راآب 

�سيارات حتت الأر�ض.

ان�ستغرام تتيح دمج 
املو�سيقى يف الق�س�س

ميكن  اأن��ه  ان�ستغرام  �سبكة  اأعلنت 
التوا�سل  ����س���ب���ك���ة  مل�������س���ت���خ���دم���ي 
يف  امل��و���س��ي��ق��ي  اإدراج  الج��ت��م��اع��ي 
ب�سكل   "Stories" ق�س�سهم 
ر�سمي، بعد طرح ال�سبكة الأمريكية 
كن  مل�سقات مو�سيقية جديدة، ميمُ
بعد  اأو  قبل  اإدراج��ه��ا  للم�ستخدم 

ت�سجيل الفيديو ال�سخ�سي.
اأن�������ه ميكن  ان�������س���ت���غ���رام  واأك����������دت 
الختيار بني اآلف الأغنيات، التي 
م�ساهدة  وعند  اخللفية،  يف  تعمل 
ويمُعرف  الأغنية  �ست�سمع  الفيديو 
خالل  م��ن  مغنيها  وا���س��م  عنوانها 
�سبكة  واأ���س��ارت  م��ع��رو���ض،  مل�سق 
تو�سيع  اإىل  الجتماعي  التوا�سل 
املكتبة املو�سيقية با�ستمرار. وتتيح 
للم�ستخدم  املو�سيقية  املل�سقات 
الق�س�ض  يف  امل��و���س��ي��ق��ى  ت�����س��غ��ي��ل 
حقوق  ان��ت��ه��اك  دون   Stories
التاأليف والن�سر، وتتوفر الوظيفة 
ان�ستغرام  يف  البداية  يف  اجل��دي��دة 
اخلا�ض بالأجهزة املحمولة بنظام 
اأبل "اآي اأو اإ�ض" قبل طرحها قريباً 

لأجهزة اأندرويد.

احلمل الأول: لهذا ال�سبب 
احذري زيادة الوزن املفرطة

لأول  احل��وام��ل  درا���س��ة جديدة  نّبهت 
زائد  وزن  اكت�ساب  م��ن خم��اط��ر  م��رة 
اأ�سهر لأن��ه ي�سبب   9 ال���  خ��الل رحلة 
ت�سمم  اإىل  ت������وؤدي  ق���د  م�����س��اع��ف��ات 
احل��م��ل، وه��ي حالة حت��دث ع��ادة بعد 
يوؤدي  اأن  ومي��ك��ن   .20 ال����  الأ���س��ب��وع 
مثل  م�����س��اع��ف��ات  اإىل  احل��م��ل  ت�سمم 
اجلنني  ووف���اة  الكلى  وف�سل  ال�سكتة 
اأث��ن��اء ال����ولدة. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
اأح�����د عوامل  ال���ب���دان���ة ق��ب��ل احل���م���ل 
اأن  اإىل  امل�ساعفات  ه��ذه  وراء  اخلطر 
اكت�ساب وزن زائد بدرجة كبرية خالل 
يلعب  احل��م��ل  م��ن  اأ���س��ب��وع��اً   20 اأول 
الرئي�سي  ال������دور 
خم�������اط�������ر  يف 
الإ������������س�����������اب�����������ة 
احلمل.  ب��ت�����س��م��م 

 3 الدرا�سة فريق بحثي من  واأج��رى 
املتحدة  وال��ولي��ات  ك��ن��دا  يف  جامعات 
الدرا�سة  اأبحاث  واعتمدت  وال�سويد، 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��ح��ي��ة لأك����رث من 
فرتة  خالل  �سويدية  امراأة  األف   62
الباحثون  وتتبع  لهن.  الأول  احلمل 
تاأثري الوزن الزائد املتخطي للحدود 
ال�سحية اأثناء احلمل خالل الأ�سبوع 
34 وح���ت���ى ال��������ولدة. واأظ���ه���رت  ال����� 
جمعية  دوري���ة  ن�سرتها  التي  النتائج 
املبكرة  ال���ولدة  اأن  الأمريكية  القلب 
باكت�ساب  ب�سدة  ترتبط  وم�ساعفاتها 
 20 اأول  خ����الل  م���ف���رط  زائ�����د  وزن 
التقارير  وتفيد  احلمل.  من  اأ�سبوعاً 
الطبية باأن 10 ماليني حامل ت�ساب 
وي����وؤدي ذلك  ���س��ن��وي��اً،  بت�سمم احل��م��ل 

اإىل وفاة ن�سف مليون طفل!

اإل اأن الكي�ض كان يحتوي على 20 حبة من رقائق البطاطا، 
وكل منها ميكن اأن يزود اجل�سم بنحو 13 �سعرة حرارية، اأي 
تناولت  حال  يف  ال�سعرات  من  عليه  �ستح�سل  ما  جمموع  اأن 

الكي�ض باأكمله، ي�سل اإىل نحو 260 �سعرة حرارية.
الأمر نف�سه ينطبق على العديد من املنتجات الغذائية، مثل 
وال��ل��ح��وم��ات واحل��ب��وب وغ��ريه��ا من  ال�سوكولتة والأج��ب��ان 
تذهب  التي  القادمة  امل��رة  النتباه يف  لذلك يجب  الأطعمة، 
على  امل��دون��ة  ال�����س��ع��رات  كمية  تعنيه  م��ا  اإىل  للت�سوق،  فيها 
مل�سقات الأغذية، والتاأكد اأنها ت�سري اإىل كامل العبوة، اأم اإىل 

جزء منها فقط.

كيفية فهم مل�صقات الأغذية املوجودة علي الأطعمة ؟
ك��ي��ف��ي��ة ف��ه��م م��ل�����س��ق��ات الأغ����ذي����ة امل����وج����ودة ع��ل��ي الأطعمة 
واخل�سروات والفواكه واملواد الغذائية املختلفة . ويجب علي 
العديد من امل�ستهلكني معرفة كيفية اإ�ستخدام هذه املعلومات 
تعلم  ه��و  ذل��ك  م��ن  والغر�ض   . و�سهولة  فعالية  اأك��رث  ب�سكل 
مهارة قراءة املل�سقات جلعل الأمر اأكرث �سهولة وامل�ساهمة يف 

اإتباع نظام غذائي �سحي.
كل  الرئي�سي ح�سب  الق�سم  ال��واردة يف  املعلومات  قد تختلف 
منتج له معلومات خا�سة به ولكن توجد جمموعة م�سرتكة 
املنتج،  حجم  مثل  معرفتها  اإيل  حتتاج  التي  املعلومات  م��ن 
مبا  الغذائية  والقيم  تغذية  معلومات  احل��راري��ة،  ال�سعرات 
فيها الدهون، ال�سوديوم، الألياف . فيما يلي جمموعة من 

الإر�سادات التي ت�ساعدك يف تف�سري مل�سقات التغذية .
معظم الأط��ع��م��ة م��ع��ب��اأة  ل��دي��ه��ا م��ل�����س��ق��ات  ع��ل��ي ال��ظ��ه��ر اأو 
عن  معلومات  املل�سقات  ه��ذه  ت�سمل  املنت�سف  يف  اأو  اجلانب 
وت�سمل  )كيلوكالوري(  احلرارية  وال�سعرات   ) كج   ( الطاقة 
امل�سبعة،  غري  اأو  امل�سبعة  �سواء  الدهون   عن  معلومات  اأي�سا 
عر�ض  ويتم   . امللح  ال��روت��ني،  ال�سكريات،  الكربوهيدرات،  
100 جرام واأحياناً جزء املواد  هذه املعلومات الغذائية لكل 

الغذائية .
عادة ما تقوم حمالت ال�سوبر ماركت وم�سنعي املواد الغذائية 
وامللح يف  وال�سكريات  الطاقة والدهون  ال�سوء علي  بت�سليط 
اجلزء الأمامي من التعبئة والتغليف. ميكنك ا�ستخدام هذه 
املل�سقات مل�ساعدتك يف اختيار نظام غذائي اأكرث توازن ولكي 

تتبع نظام غذائي اكرث توازناً ميكنك تناول خم�ض ح�س�ض 
الفاكهة واخل�سروات  الأق��ل من جمموعة متنوعة من  علي 

كل يوم .
اأما الوجبات الأخرى مثل البطاط�ض، اخلبز، الأرز، املعكرونة، 
اأو غريها من الكربوهيدرات الن�سوية ميكنك اختيار احلبوب 

الكاملة اأو الألياف بقدر الإمكان .
والزبادي  ال�سويا  الفول  مثل  وامل�سروبات  الألبان  ومنتجات 

ميكنك اختيار الدهون و�سكر اأقل ..
التعبئة  جانب  اأو  ظهر  علي  توجد  التي  الأغ��ذي��ة  م�سلقات 

والتغليف :
اأو جانب  غالباً ما يتم عر�ض مل�سقات الأغذية علي الظهر 
اأدناه  ال�سورة  يف  يظهر  املثال  �سبيل  علي  والتغليف   التعبئة 
اخلبز  م��ن  رغ��ي��ف  علي  امل��وج��ود  الغذائية  العنا�سر  مل�سق 

الأبي�ض .
الطاقة،  ح��ول   معلومات  يت�سمن  املل�سقات  من  النوع  ه��ذا 
العنا�سر  بع�ض  ي��ق��دم  اأن  اأي�����س��اً  ومي��ك��ن  امل�سبعة  ال���ده���ون 

الغذائية الأخرى مثل الألياف لكل 100جرام .
كيف ميكنني اأن اأعرف اإذا كان الطعام عايل الدهون، امللح ؟

هناك جمموعة من املبادئ الإر�سادية التي تقول لك اإذا كان 
الغذاء يحتوي علي ن�سبة عالية من الدهون والدهون امل�سبعة 

اأو امللح اأو ال�سكر.
اإجمايل الدهون:

ع�������ايل ال������ده������ون : 
اأك������رث  ك�����ان�����ت  اإذا 
ج�����رام   من17،5 

دهون لكل 100 جرام .
اأق���ل لكل  اأو  3 ج���رام  ك��ان��ت ح���وايل  اإذا   : ال��ده��ون  منخف�ض 

. جرام   100
الدهون امل�سبعة :

عالية الدهون : اكرث من 5 جرام من الدهون امل�سبعة لكل 
. جرام   100

اأق��ل لكل  اأو  1،5 ج��رام ده��ون م�سبعة  ال��ده��ون :   منخف�ض 
. جرام   100

ال�سكريات :
عالية ال�سكريات : اأكرث من 22،5 جرام من ال�سكريات لكل  

. جرام   100
لكل100  اأق��ل  اأو  �سكريات  ج��رام   5  : ال�سكريات  منخف�ض 

جرام .
امللح :

عايل امللح : اأكرث من 1،5 جرام من امللح لكل 100 جرام .
منخف�ض امللح : 0،3  جرام ملح اأو اأقل لكل 100 جرام .

امل�سبعة  ال��ده��ون  خف�ض  حت��اول  كنت  اإذا  امل��ث��ال،  �سبيل  علي 
ميكنك احلد من ا�ستهالك الأطعمة التي حتتوي علي اأكرث 

من 5 جرام من الدهون امل�سبعة لكل 100 جرام.

كيف تخدعك مل�سقات الأطعمة 
لتناول املزيد من ال�سعرات احلرارية؟

بالعتماد  الوزن،  اإنقا�ص  اإىل  تهدف  التي  الغذائية  احلميات  معظم  ت�صرتك 
يومي،  ب�صكل  تناولها  يتم  التي  احلرارية  ال�صعرات  كمية  من  التخفيف  على 
يف  الداخلة  املكونات  كمية  ب��اإدراج  ع��ادة،  الأغذية  ت�صنيع  �صركات  وتلتزم 
التي  احليل،  بع�ص  اإىل  تلجاأ  ال�صركات،  من  العديد  اأن  اإل  الت�صنيع.  عملية 
من �صاأنها زيادة مبيعاتها، وحث امل�صتهلكني على �صراء الأغذية التي ت�صّنعها، 
مدعية اأنها ل حتتوي على كمية كبرية من ال�صعرات احلرارية اأو املواد امل�صببة 

لزيادة الوزن، يف الوقت الذي تكون احلقيقة عك�ص ذلك.
ومن الناحية القانونية، على جميع �صركات اإنتاج الأغذية، اأن تو�صح حمتوى 
والدهون،  وال�صكريات،  احل��راري��ة،  ال�صعرات  من  تنتجها،  التي  الأطعمة 

حيلة  مع  ال�صركات،  هذه  تفعله  ما  بالفعل  وهذا  ذلك،  وغري  واملعادن، 
ال�صعرات احلرارية،  اإدراج كمية  ب�صيطة يغفل عنها الكثريون، وهي 

املوجودة يف جزء من العبوة، ولي�ص العبوة بكاملها، بح�صب �صحيفة 
ال�صحيفة  وجدت  احليلة،  هذه  على  وكمثال  الربيطانية.  مريور 
خالل تق�صيها يف اأحد املتاجر، كي�صًا من رقائق البطاطا بوزن 50 
اأن حمتوى كل ح�صة غذائية من ال�صعرات  غرامًا، مكتوبًا عليه 
احلرارية هو 13 �صعرة حرارية فقط، وميكن للم�صتهلك العادي، 
اأن يفهم اأن الكي�ص باأكمله، ل يحتوي �صوى على هذه الكمية من 

ال�صعرات احلرارية.
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�ش�ؤون حملية

اإجناز املرحلة الأوىل يف �صبتمرب 2019 

جامعة اأبوظبي تد�سن حرمًا جامعيًا جديدًا يف منطقة العني بتكلفة 300 مليون درهم 
علي بن حرمل: جامعة اأبوظبي �صريك ا�صرتاتيجي وم�صاهم حقيقي يف تلبية اأجندة مئوية الإمارات 2071

فريق بحثي بجامعة الإمارات يتو�سل اإىل طريقة مبتكرة لتحويل الطاقة ال�سم�سية اإىل كهرباء

 فعاليات برنامج اأ�سدقاء ال�سرطة تنطلق يف اأبوظبي والعني منت�سف ال�سهر اجلاري 

•• العني  - الفجر
ت�صوير – حممد معني

رئي�ض  الظاهري  حرمل  ب��ن  �سعيد  علي  �سعادة  اأع��ل��ن 
تد�سني مبنى  اأم�ض عن  اأبوظبي  اإدارة جامعة  جمل�ض 
منطقة  يف  اأبوظبي  جلامعة  اجلديد  اجلامعي  احل��رم 
العني وذلك بتكلفة تقدر بحوايل 300 مليون درهم، 
تلبية  ت�سميم احلرم اجلامعي اجلديد  روعي يف  وقد 
ا�سرتاتيجية الدولة فيما يتعلق بتمّيز وريادة موؤ�س�سات 
التعليم العايل، وتبلغ م�ساحة  البناء للمرحلة الأوىل 
درا�سية كبرية وخمتراً  قاعة   70 وي�سم   28،000
ومرافق  والإداري���ة  التدري�سية  للهيئات  مكتباً  و137 
وجتهيزات علمية وفق اأرقى املعايري العاملية،  وي�ستكمل 

اإجناز املرحلة الأوىل مطلع �سبتمر 2019.  
ج����اء ذل����ك خ����الل امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ف��ي ال�����ذي عقدته 
اجل��ام��ع��ة اأم�����ض يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني ل���الإع���الن ع��ن هذا 
احلدث الأكادميي البارز بح�سور  كل من علي �سعيد 
اإدارة جامعة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ال��ظ��اه��ري،  ح��رم��ل  ب��ن 
ال��ظ��اه��ري، مدير التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي، و���س��امل م��ب��ارك 

وقار  والدكتور  اأبوظبي،  بجامعة  املجتمعية  للعالقات 
فتيحة،  والدكتور حممد علي  اأحمد، مدير اجلامعة، 
العني،  ف��رع  اأبوظبي  جلامعة  اجلامعي  احل��رم  مدير 

بالإ�سافة اإىل ال�سركاء وممثلي و�سائل الإعالم. 
واأكد علي �سعيد بن حرمل الظاهري على اأهمية هذا 
اأبوظبي  الذي يرتجم ر�سالة وفل�سفة جامعة  امل�سروع 
حاملة  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  تنطلق  رائ���دة  وطنية  كموؤ�س�سة 
الإم�����ارات،  ملجتمع  الأ���س��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  منظومة  ل��ل��ع��امل 
�سيلبي  اجل���دي���د  اجل���ام���ع���ي  احل�����رم  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
بيئة  لهم  ويوفر  الطلبة  اأع��داد  يف  املن�سودة  التو�سعات 
ت��ع��ل��ي��م ت���واك���ب ال��ع�����س��ر، خ��ا���س��ًة يف اإط�����ار م���ا �سجلته 
الأكادميي  العتماد  جم��ال  يف  منجزات  من  اجلامعة 
الثالث  للمركز  بت�سدرها  يتعلق  فيما  وكذلك  العاملي 
�سيموند  "كوكاريللي  تن�سيف  يف  العامل  م�ستوى  على 
التدري�ض  هيئات  اأع�ساء  وتنوع  ا�ستقطاب  يف    QS"
ودخولها قائمة ال�150 جامعة عاملية مرموقة والتي 

مل يتجاوز عمرها خم�سني عاماً ح�سب الت�سنيف. 
اأ�ساد علي �سعيد بن حرمل الظاهري  ويف هذا ال�سدد 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  متمثلة  القيادة  بتوجيهات 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة - حفظه اهلل- 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد 
الأعلى  املجل�ض  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
ركائز  اإر���س��اء  �سموهم على  الإم�����ارات، وح��ر���ض  ح��ك��ام 
الإمارات  مئوية  متطلبات  تلبي  تعليم  ملنظومة  قوية 
2071، وتعزز من دور موؤ�س�سات التعليم العايل، ومن 
ا�سرتاتيجياً  �سريكاً  تعتر  التي  اأبوظبي  بينها جامعة 
وم�ساهماً حقيقياً يف رفد �سوق العمل يف الدولة بكوادر 
الوطنية  امل�سروعات  تنفيذ  يف  للم�ساهمة  متخ�س�سة 
للو�سول  الإم����ارات  م�سروع  مقدمتها  ويف  العمالقة، 
احليوية،  والتقانات  ال�سطناعي،  والذكاء  املريخ،  اإىل 
متثل  التي  امل�سروعات  من  وغريها  ال�سحية،  والعلوم 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  مل�سرية  ج��دي��دة  نوعية  نقلة 

املتحدة وهي حتتفي مبئويتها 2071. 
اأن  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  اإدارة ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض جمل�ض  واأك����د 
اجلامعة وبتوجيهات من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 

ورئي�ض  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
يف  اجلديد  احل��رم  هذا  تد�سن  اجلامعة  اأمناء  جمل�ض 
منطقة العني ا�ستكماًل للتو�سع الذي �سهدته م�سريتها 
خالل الفرتة املا�سية حيث مت تد�سني فرع لها يف اإمارة 
واليوم  الظفرة،  منطقة  يف  مركز  اإىل  بالإ�سافة  دب��ي، 
العني  ت��د���س��ني ح���رم ج��ام��ع��ي ج��دي��د يف منطقة  ف����اإن 
املنطقة،  ه��ذه  يف  التعليم  مل�سرية  حيوية  اإ�سافة  ميثل 
اجل��دي��د يف منطقة  احل���رم  ي�ستوعب  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
العني يف مرحلته الأوىل حوايل 2500 وتبلغ طاقته 

ال�ستيعابية الكلية 5000 طالب وطالبة. 
وق����د روع����ي يف ت�����س��م��ي��م��ه ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م تكفل 
منف�سلة  ب�����س��ورة  وال��ط��ال��ب��ات  للطالب  اخل�سو�سية 
م��ن خ���الل م��ب��اٍن جم��ه��زة ل��ك��ل م��ن��ه��م. وي�����س��م احلرم 
70 قاعة درا�سيًة وخمتراً و137  اجلامعي اجلديد 
للهيئات التدري�سية والإدارية ومبنى لالأن�سطة  مكتباً 
الطالبية يت�سمن ناٍد �سحي وعيادة ومرافق ريا�سية 
وغريها  مطاعم  ورده��ة  والطالبات  للطالب  متنوعة 
من املرافق ومكتبة �ساملة ، وقاعة لل�سالة يف كل طابق 

من طوابق املبنى. 

•• العني - الفجر 

ابتكار  اإىل  الإم����ارات  جامعة  م��ن  بحثي  فريق  تو�سل 
طريقة جديدة لتحويل الطاقة ال�سم�سية اإىل كهرباء 
ب��ا���س��ت��خ��دام اأق����ل م�����س��اح��ة مم��ك��ن��ة م��ن الأر�������ض، حيث 
الطاقة  م��ن  الكهربائية  الطاقة  توليد  نظام  يتكون 
ناقل  و�سائل  �سم�سي،  ع  جمِمّ من  احلرارية  ال�سم�سية 
للحرارة ووحدات توليد الطاقة احلرارية الكهربائية 
م�ستخدما تاأثري "�سيبيك" لتحويل الطاقة احلرارية 
ثي�ض  ال��دك��ت��ور  ال��ب��اح��ث  بح�سب  كهربائية  ط��اق��ة  اإىل 
ثيمان – اأ�ستاذ الكيمياء يف جامعة الإمارات-والطالب 

يو�سف اجلا�سم من كلية الهند�سة.
واأو����س���ح ال��ب��اح��ث ث��ي��م��ان " اأن���ه مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام هذا 
املائية  امل�سطحات  �سواطئ  اأو  �سفاف  على  الت�سميم 

من  الوا�سعة  الأم��اك��ن  ا�ستخدام  وتقليل  الطبيعية، 
اأو اجلزر  ل��ل�����س��ف��ن  ا���س��ت��خ��دام��ه  ك��م��ا مي��ك��ن  الأر��������ض، 
الفكرية  امللكية  على  "ح�سلنا  واأ�ساف  ال�سطناعية"، 
البحر  يف  امل�����وج�����ودة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل����ي����اه  ل����س���ت���خ���دام 
والبحريات والأنهار، ك�سائل يحافظ على درجة حرارة 

منخف�سة للمولد احلراري الكهربائي.
التاأثر  ع��دم  امل��ي��اه يف  ه��ذه  ا���س��ت��خ��دام  "ي�ساعد  وق���ال   
من  املنبعثة  احلرارية  الطاقة  اأن  حيث  املولد  بوحدة 
الطبيعي  ب�سبب ظاهرة اخللط  ب�سرعة  تتبدد  اجلهاز 

اإىل خزان املياه". 
براءة  ��ن��ح  ممُ ق��د  البحثي  ال��ف��ري��ق  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
اخل��ل��ي��ج��ي، حيث  ال���ت���ع���اون  اخ�����رتاع يف دول جم��ل�����ض 
ا�ستغرق تطوير النظام حوايل العام والن�سف ليتمكن 

من ا�ستخدامه يف دول اخلليج.

برنامج  فعاليات  لإط���الق   اأبوظبي  �سرطة   ا�ستعدت 
النخبة اخلا�سة مبدينة  ال�سرطة يف مدر�سة  اأ�سدقاء 
حم��م��د ب��ن زاي���د ب��اأب��وظ��ب��ي، ون����ادي ���س��ب��اط ال�سرطة  
 2 حتى  وت�ستمر  اجل���اري  يوليو   منت�سف   ال��ع��ني  يف 

اأغ�سط�ض املقبل.
املرا�سم  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  �سيف  العميد  واأك����د  
حر�ض  واخل��دم��ات  املالية  بقطاع   العامة  وال��ع��الق��ات 

اإدارة املرا�سم والعالقات العامة  على توفري المكانات 
الالزمة لإجناح الرنامج الذي ي�ستهدف  ابناء وبنات  
والذين   ، وامل��دن��ي��ني  واملتقاعدين  والأف����راد  ال�سباط 

ترتاوح اعمارهم بني 7و12 عاما.
واأ�ساف: اأن الرنامج يت�سمن جمموعة من الرامج 
والفعاليات التي ت�سقل مواهبهم وتنمي مهاراتهم يف 
اوق��ات فراغهم خالل  جمالت متعددة وهادفة ل�سغل 

العطلة ال�سيفية ، تت�سمن  التوجيه الديني  والثقايف  
والجتماعي.

فعاليات   ت��ن��ف��ي��ذ   ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اأن����ه مت  اإىل   ول��ف��ت 
ريا�سية  واأن�سطة   ، ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  تت�سمن 
ال�سينما  م�����س��اه��دة  م��ث��ل  ترفيهية  واأخ����رى  ت�سويقية 
ومراكز الألعاب والتعرف على جمعية ا�سدقاء البيئة ، 
والرتكيز على التوعية البيئية والن�ضء بكيفية الرفق 

ال�سرطية  ل������الإدارات  م��ي��دان��ي��ة  وزي�����ارات   ، ب��احل��ي��وان 
ومواقع تراثية يف العني.

العامري مدير فرع  الطوير  ع��ب��داهلل  ال��رائ��د  واأ���س��ار  
نادي �سباط ال�سرطة يف العني اإىل تهيئة بيئة منا�سبة 
للطالب لال�ستفادة من الأن�سطة والفعاليات املتنوعة 
ال��ت��ي ت�����س��ق��ل م��واه��ب��ه��م وت���ع���زز ال��ت��ع��اون مب���ا يحقق  

الأهداف والتطلعات  املن�سودة.

زراعة 68 �صنفًا من املحا�صيل بينها 18 حم�صول ع�صويا

خدمات املزارعني يطلق اخلطة 
الزراعية 2018-2019 والفواكه 

�سمن املحا�سيل الرئي�سية للمرة الأوىل
•• اأبوظبي - الفجر

الزراعي  للمو�سم  الإن��ت��اج  خطة  باأبوظبي  امل��زارع��ني  خدمات  مركز  اأعلن 
حتى  وي�ستمر  املقبل  اأغ�سط�ض  منت�سف  يبداأ  وال��ذي   2019-2018
بنحو  املت�سمنة يف اخلطة  الأ�سناف  املركز  القادم، وحدد  العام  يونيو من 
6 حما�سيل من الفاكهة يتم  68 �سنفاً من اخل�سروات الطازجة، بينها 
اإدراجها للمرة الأوىل �سمن اخلطة الزراعية وذلك لت�سجيع اأ�سحاب املزارع 
على زراعة اأنواع معينة من الفاكهة، كما مت اإدراج 18 �سنفاً من املحا�سيل 

الع�سوية لت�سجيع املزارعني على التحول نحو الزراعة الع�سوية.
 وبينما حتر�ض خطة املو�سم الزراعي 2018-2019 على حتقيق التنوع 
ال�ستوي  املو�سمني  ط��وال  لل�سوق،  املطلوبة  املحا�سيل  خمتلف  اإن��ت��اج  بني 
اإجمايل  من   % نحو70  على  اأ�سا�سية  حما�سيل   3 ت�ستحوذ  وال�سيفي، 
الإنتاج املتوقع، حيث ي�ستحوذ اخليار وحده على نحو %38 من اإجمايل 
احللو  الفلفل  ثم   ،26% بن�سبة  الدائرية  الطماطم  تليه  املتوقع  الإنتاج 

بن�سبة %6 من اإجمايل الإنتاج املتوقع توريده لالأ�سواق،  
لتعريفهم  امل��زارع��ني  مع  مبا�سرة  ل��ق��اءات  امل��زارع��ني  خدمات  مركز  ونظم 
مزارعي  م��ع  الأول  اجتماعني  عقد  مت  حيث  اخلطة  ع��ن  اأك��رث  بتفا�سيل 
مع  الثاين  الجتماع  قد  عمُ بينما  املا�سي،  الثنني  ع�سر  والظفرة  اأبوظبي 
مزارعي العني ع�سر اأم�ض الثالثاء، حيث مت طرح جداول اخلطة الزراعية 

واملحا�سيل وتوقعات الإنتاج والعائد املادي املتوقع للمزارعني.
كما مت فتح الباب لت�سجيل املزارعني الراغبني يف توريد منتجاتهم للمركز 
وزراعة اخل�سروات والفواكه ح�سب اخلطة حيث يتم الت�سجيل عر مركز 
م�ستوى  على  املنت�سرة  الزراعي  الر�ساد  مراكز  وجميع  املتعاملني  خدمة 

الإمارة.
املزارعني  خ��دم��ات  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  اجلنيبي  حممد  نا�سر  ق��ال 
املركز  نوعية يف عمل  نقلة  العام متثل  الزراعية هذا  اأن اخلطة  بالإنابة: 
كونها تركز على ت�سجيع التحول نحو الزراعة الع�سوية وزراعة الفاكهة، 
وذلك  الأوىل،  للمرة  الفاكهة  اأ�سناف من   6 ت�سم  اأن اخلطة  اإىل  م�سرياً 
مزارعهم، حيث  الفاكهة يف  اأ�سجار  زراع��ة  املزارعني على جتربة  لت�سجيع 
التني  وه��ي  �سنوياً  توريدها  يتم  التي  املحا�سيل  بت�سويق  املركز  �سيتكفل 
اأي�ساً  كما مت  والليمون،  ف��روت  واجل��ري��ب  واجل��واف��ة  والرتقال  وامل��اجن��و 
الكزبرة �سمن  و  والبقدون�ض  النعناع  وبالأخ�ض  الورقيات  اأ�سناف  اعتماد 
اخلطة الزراعية ودعوة املزارعني للتو�سع يف زراعتها لتلبية الطلب املحلي 

الكبري على الورقيات.
واأ�ساف اأن اخلطة الزراعية اأ�سبحت ممار�سة �سنوية يحر�ض من خاللها 
مركز خدمات املزارعني على تنظيم عمل املزارع وا�ستمرارية الإنتاج لأطول 
الزراعة  ال�ستدامة يف قطاع  بهدف حتقيق  وذل��ك  العام  فرتة ممكنة من 
ودعم مظلة الأمن الغذائي وتر�سيخ مكانة املنتج املحلي يف ال�سوق، موؤكداً 
حر�ض املركز على حتقيق التوازن بني اإنتاج املزارع املك�سوفة ومزارع البيوت 
للت�سويق وفقاً  الفر�سة للجميع  واإتاحة  بينها  التناف�ض فيما  ملنع  املحمية 

لحتياجات ال�سوق، 
وذكر اجلنيبي اأن اخلطة تعتمد على درا�سة كل منطقة يف الإمارة وحتديد 
املزارع  اإنتاج  بني  امل��واءم��ة  مراعاة  مع  منها  لكل  املنا�سبة  املحا�سيل  اأن��واع 
املك�سوفة والبيوت البال�ستيكية ومن ثم يتم اإخطار كل مزرعة بالأ�سناف 
املتوافقة مع ظروفها ومتطلبات ال�سوق. حيث مت حتديد امل�ساحة املطلوبة 

للمزارع املك�سوفة بنحو 4223 دومن مقابل 6530 بيت حممي.
ودعا الرئي�ض التنفيذي ملركز خدمات املزارعني مزارعي اأبوظبي اإىل �سرعة 
التوا�سل مع املركز للت�سجيل والزراعة وفق متطلبات اخلطة، موؤكداً اأنها 
اأ�سحاب املزارع املواطنني حيث ت�ستند اإىل درا�سة  اأمُعدت خ�سي�ساً مل�سلحة 
التي ميكن  الزراعية  املنتجات  العر�ض والطلب على  ال�سوق وعملية  واقع 
اأي�ساً  وحت���دد  املناخية  ظروفنا  م��ع  وت��ت��واف��ق  املحلية  ال��رتب��ة  يف  زراع��ت��ه��ا 

مواقيت الزراعة واحل�ساد وفقاً للعر�ض والطلب.
درا�سات م�سحية لالأ�سواق،  اإج��راء  املزارعني على  ويحر�ض مركز خدمات 
اخلطة  اإع����داد  يتم  ث��م  امل�ستهلكني  اح��ت��ي��اج��ات  على  خاللها  م��ن  يتعرف 
الزراعية بطريقة تلبي هذه الحتياجات وت�سمن حتقيق اأعلى عائد ممكن 

لأ�سحاب املزارع، ور�سا امل�ستهلكني يف الوقت نف�سه.
ويح�سل املزارعون الذي يقومون بالتوريد للمركز على الكثري من املزايا 
على  املركز  يعمل  حيث  متميزة  بطريقة  منتجاتهم  ت�سويق  ت�سمن  التي 
توفري مراكز ا�ستالم قريبة جداً من املزارع لنقل املنتجات اإليها ثم نقلها 
اإىل مراكز التعبئة والتغليف حيث يتم فرزها وت�سنيفها ومن ثم توريدها 

لالأ�سواق.
كما يوفر املركز الدعم الفني الالزم لإنتاج حما�سيل ذات م�ستوى عاٍل من 
املتعاقدة  للمزارع  منتظمة  بزيارات  الإر���س��اد  مهند�سو  يقوم  حيث  اجل��ودة 

ويقدمون لأ�سحابها كافة اأ�سكال الدعم الفني واخلرة العلمية.
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من  اأن  ال�صكتلندية  اأبردين  وجامعة  بنيوزيلندا  اأوكالند  جامعة  يف  وزمالوؤه  بولند  مارك  امل�صاعد  الربوف�صور  يوؤّكد 
ال�صروري ن�صح َمن ُيعتربون اأكرث عر�صة لالإ�صابة بنق�ص الفيتامني D بالتعر�ص ملقدار كاٍف من اأ�صعة ال�صم�ص واتباع 
نظام غذائي �صحي، ف�صاًل عن تناول مكمالت منخف�صة اجلرعة. اأما �صائر النا�ص، فعليهم اأن يركزوا على تناول نظام 

غذائي �صحي غني باأطعمة حتتوي على الفيتامني D، ف�صاًل عن التعر�ص بانتظام لأ�صعة ال�صم�ص.

عندما   D ال��ف��ي��ت��ام��ني  ال���ب�������س���رة  ���ن���ت���ج  تمُ
يف  في�ساهم  ال�سم�ض،  اأ���س��ع��ة  م��ع  تتفاعل 
احلفاظ على معدلت الكال�سيوم طبيعية 
يف اجل�سم، ما يعّزز بالتايل �سحة العظم، 
يوؤدي  املقابل،  يف  والع�سالت.  والأ�سنان، 
ت�سوهات  اإىل  الفيتامني  ه��ذا  يف  النق�ض 
واأمل  الأولد  بني  الك�ساح  مثل  العظم،  يف 
العظام وليونتها ب�سبب حالة تمُدعى تلني 

العظام بني البالغني.
يح�سل  وال�سيف،  الربيع  ف�سلَي  خ��الل 
م��ع��ظ��م ال���ن���ا����ض ع���ل���ى م����ق����دار ك������اٍف من 

نظامهم  م����ن   D ال��ف��ي��ت��ام��ني 
ب�سرتهم  وت��ع��ر���ض  ال��غ��ذائ��ي 
لأ����س���ع���ة ال�����س��م�����ض. ول���ك���ن يف 

اخل�����ري�����ف وال�������س���ت���اء، 
تعر�سنا  يرتاجع 

لأ����������س���������ع���������ة 
 . ل�سم�ض ا
لذلك يبقى 

هذا  م�����س��در 
مني  لفيتا ا
ال��������وح��������ي��������د 
جم������م������وع������ة 

من  حم�����������دودة 

الأطعمة، مثل الأ�سماك الدهنية، و�سفار 
البي�ض، واللحم الأحمر، والكبد، وحبوب 
الفطور املدعمة، واملنتجات الدهنية التي 

تمُطلى )كالزبدة(.
ال�سحة  وزارة  ت��ن�����س��ح  ل���ذل���ك،  ن��ت��ي��ج��ة 
غذائي  مكمل  بتناول  مثاًل  الريطانية 
ميكروغرامات   10 على  يحتوي  ي��وم��ي 
الف�سلني  خ�����الل   D ال���ف���ي���ت���ام���ني  م����ن 

املذكورين.
ا���س��ت��ن��اداً اإىل ب��ح��ث ���س��ام��ل ت��ن��اول الأدل���ة 
امل�ساعد  ال��روف�����س��ور  ب��ره��ن  امل��ن�����س��ورة، 

ال�سريرية  التجارب  اأن  وزم���الوؤه  بولند 
الفيتامني  م��ك��م��الت  اأن  ��ظ��ه��ر  تمُ امل����َع����ّدة 
العظام  �سحة  حت�����ّس��ن  ل  ال��غ��ذائ��ي��ة   D
التعر�ض  ع��ن��د  خ�����س��و���س��اً  وال��ع�����س��الت، 

ل�سقطة اأو ك�سر.
اأدلة  ك��ذل��ك ذك��ر ه���وؤلء ال��ب��اح��ث��ون اأن ل 
الفيتامني  مكمالت  اأن  اإىل  ت�سري  جيدة 
اأخرى  ح���الت  على  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود   D
الدماغية،  ال�سكتة  اأو  القلب،  مثل مر�ض 
اأن  عن  ف�ساًل  ال�سرطان،  اأن���واع  بع�ض  اأو 
نتائج ال��ت��ج��ارب ال��راه��ن��ة ل��ن ت��ب��ّدل على 

الأرجح هذه اخلال�سة.
فوائد،   D الفيتامني  ملكمالت  كانت  واإن 
حالة  ع��ل��ى  الأرج�����ح  ع��ل��ى  تقت�سر  ف��اإن��ه��ا 
َم����ن ي���ع���ان���ون ن��ق�����س��اً ح������اداً يف هذا 

الفيتامني، ح�سبما كتبوا.

حرية ون�صائح
احل����رية  ه�����ذه  اإىل  ن����ظ����راً 
امل�����ح�����ي�����ط�����ة مب����ك����م����الت 
يو�سي   ،D ال��ف��ي��ت��ام��ني 
ال����ب����اح����ث����ون ب���������س����رورة 
ت�����زوي�����د َم������ن ي���واج���ه���ون 
خطراً كبرياً يف هذا املجال 

ال�سم�ض  لأ�سعة  التعر�ض  ب�ساأن  بن�سائح 
الغذائية  املكمالت  اأما  الغذائي.  والنظام 
من  منخف�سة  جرعة  على  حتتوي  التي 
على  حالة  لكل  فتو�سف   ،D الفيتامني 
)ا�ستخل�سنا  ال��ب��اح��ث��ون:  اأ����س���اف  ح����دة. 
اإىل  اللجوء  تدعم  ل  ال��راه��ن��ة  الأدل���ة  اأن 

مكمالت الفيتامني D لتفادي املر�ض(.
خبريين  بني  مناظرة  �سمل  مقال  ناق�ض 
الأ�سخا�ض  ع��ل��ى  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  ال�������س���وؤال 
 D الفيتامني  مكمالت  تناول  الأ�سحاء 
لوي�ض  الدكتور  اأّك��د  ال�ستاء.  اأ�سهر  خالل 
ليفي، رئي�ض ق�سم العلوم الغذائية يف وزارة 
التي  امل��راج��ع��ة  اأن  الريطانية،  ال�سحة 
اأجرتها اللجنة ال�ست�سارية العلمية ب�ساأن 
جتنيها  التي  الفوائد  عن  لالأدلة  الغذاء 
الن�سيحة  ت���دع���م  وال��ع�����س��الت  ال���ع���ظ���ام 

.D بتناول مكمالت الفيتامني
تابع مو�سحاً: )ا�ستخل�ض بولند وزمالوؤه 
 D -25هيدروك�سيفيتامني  م�سل  اأن 

 25 دون  م���ا  اإىل  ي��ن��خ��ف�����ض  األ  ي��ج��ب 
ل����ي����رت، مت����ام����اً كما  ن����ان����وم����ول����راً/ 
ال�ست�سارية  ال��ل��ج��ن��ة  ا���س��ت��ن��ت��ج��ت 
ال���غ���ذاء يف مطلع  ب�����س��اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة 
هذه ال�سنة. لتحقيق هذا الهدف، 

الريطانية  ال�سحة  وزارة  ن�سائح  ت�سمل 
مت�سية فرتات ق�سرية يف ال�سم�ض واتباع 
الربيع  ح��ت��ى يف  م���ت���وازن  غ���ذائ���ي  ن��ظ��ام 
وال�سيف. ولكن يف الأيام الأق�سر الأكرث 
لل�سم�ض  ال��ت��ع��ر���ض  ي���ك���ون  ح���ني  ظ��ل��م��ة، 
النا�ض  يتناول  اأن  الأف�سل  من  حم���دوداً، 
مكمالت غذائية يومية حتتوي على 10 
ميكروغرامات من الفيتامني D، ملا كان 
كافية  كمية  على  احل�سول  ال�سعب  م��ن 
م���ن ه���ذا ال��ف��ي��ت��ام��ني م���ن خ���الل الغذاء 

وحده(.
�سدد الدكتور ليفي اأي�ساً على اأن تناول 10 
يومياً   D الفيتامني  من  ميكروغرامات 
والع�سلية  العظمية  العلل  تفادي  بهدف 
ارتفاع  اإىل  ي������وؤدي  اأن  امل�����س��ت��ب��ع��د  )م����ن 
موؤذية(.  ن�سب  اإىل  الفيتامني  م��ع��دلت 
كافية  كمية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اأن  واأ����س���اف 

 D من الفيتامني

الأه��م��ي��ة لأن )���س��ع��ف �سحة  ب��ال��غ  اأم����ر 
الأ�سباب  اأح��د  يمُعتر  والع�سالت  العظام 
ال�سن  اأخ��ذ  بعد  للعجز،  الرئي�سة  الع�سرة 

يف العتبار(.
بروف�سور  �سبيكتور،  تيم  ي�ساأل  املقابل،  يف 
متخ�س�ض يف علم الأوبئة اجليني يف كلية 
لندن امللكية، عما اإذا كانت هذه الن�سيحة 
)غياب  اإىل  م�����س��رياً  اأدل������ة،  اإىل  ت�����س��ت��ن��د 
الفيتامني  دور  ب�����س��اأن  احل��ا���س��م��ة  الأدل�����ة 

كرثة  رغ���م  ال��وا���س��ح(   D
التي  الدرا�سات 

اأج��������راه��������ا 
العلماء 
هذا  يف 

املجال.
يوؤدي   D بالفيتامني  العالج  اأن  �سحيح 
دوراً يف حالة َمن يعانون نق�ساً فيه اأو َمن 
يواجهون خطراً عالياً يف هذا املجال، )اإل 
عالج  ات��ب��اع  ت��ف��ادي  النا�ض  �سائر  على  اأن 
النفقات  الزائف، واحلد من  املر�ض  لهذا 
حياة  منط  اتباع  على  والرتكيز  الطبية، 
من  ك��اٍف  مل��ق��دار  التعر�ض  ي�سمل  �سحي، 
من  حقيقي  بتنّوع  والتمتع  ال�سم�ض،  نور 

الأطعمة املغذية(.

مكمالت الفيتامني D الغذائية ل حت�ّسن 
�سحة العظام والع�سالت!

تو�صلت جمموعة من الباحثني يف درا�صة لهم، اأن ال�صمنة توؤدي اإىل الإ�صابة باأمرا�ص القلب والأوعية 
الدموية، اإ�صافة اإىل اأمرا�ص �صرطانية خطرية. اإذ يوؤدي تراكم الدهون يف كتلة اجل�صم اإىل حدوث 

ال�صطرابات امل�صوؤولة عن ت�صكل اخلاليا ال�صرطانية.
ال�������وزن وال����ب����دان����ة خم���اط���ر كبرية  ل����زي����ادة 
ع��ل��ى ال�����س��ح��ة، ف��ق��د اأث��ب��ت��ت درا����س���ات متعددة 
والأوعية  القلب  ب��اأم��را���ض  ال�سمنة  ارت��ب��اط 
اأقوى  كاأحد  ال��وزن  زي��ادة  و�سنفت  الدموية. 
الأمرا�ض  من  مر�سا  ب�18  الإ�سابة  عوامل 
الأطباء  يو�سي  ل��ذا  اخل��ط��رية.  ال�سرطانية 
وممار�سة  ال����وزن  زي����ادة  بتجنب  وال��ب��اح��ث��ون 
باأمرا�ض قد تكون  الإ�سابة  الريا�سة لتفادي 

قاتلة.
وقد تكون ال�سمنة م�سوؤولة عن اأمرا�ض القلب 
احلادة مثل النوبة القلبية وال�سكتة الدماغية. 

اإىل  ي�����وؤدي  اأن  ال���زائ���د مي��ك��ن  ال�����وزن  اأن  ك��م��ا 
م�سرتكة  لدرا�سة  وفقاً  بال�سرطان.  الإ�سابة 
اأجرتها جمموعة من الباحثني ن�سرت نتائجها 

يف جملة )لن�سيت( الريطانية الطبية.
واأكد الباحثون على �سرورة اأن ت�سمل  قائمة 
العوامل التي تقود اإىل الأمرا�ض ال�سرطانية 
يف  ال�سمنة  اأن  اإذ  اأي�سا،  ال���وزن  زي���ادة  م�ساألة 
ال�سرطان، لدرجة  اأقوى م�سببات  الواقع من 
بالن�سبة  مبا�سرة  التدخني  بعد  �سنفت  اأنها 
الإن�سان  على  يجب  التي  ال�سرطان  ملحفزات 
جتنبها، وبالتايل جتنب العديد من الأمرا�ض 

)فوك�ض(  م��وق��ع  ن�سره  م��ا  بح�سب  الأخ����رى. 
الأملاين.

يزداد اخلطر بازدياد الوزن
ب��ال�����س��رط��ان بازدياد  وي�����زداد خ��ط��ر الإ���س��اب��ة 
ملنظمة  موؤ�سر كتلة اجل�سم )BMI(، فوفقاً 
ال�سحة العاملية، يعتر موؤ�سر كتلة اجل�سم ما 
 25 من  اأك��رث  بينما  طبيعياً،   -25  19 بني 
ال��وزن. ويح�سب موؤ�سر كتلة  اإىل زي��ادة  ي�سري 
اجل�سم بتق�سيم الوزن بالكيلوغرام على مربع 
ال��ط��ول ب��امل��رت، ف���اإذا ك��ان ال��ط��ول 170 �سم، 
كتلة  موؤ�سر  يكون  غ��رام��اً،  كيلو   75 وال���وزن 

اجل�سم 26.
وا�ستخدم الباحثون بيانات من الدرا�سة التي 
�سملت مر�سى من 175 دولة، وفق ما جاء يف 
نتائج درا�ستهم يف  الذي ن�سروه، عن  التقرير 
جملة لن�سيت. وكان الرتكيز على اأكرث اأنواع 
ال�سرطان �سيوعاً، مع مراعاة العمر واجلن�ض 
ك���ان مر�ض  اإذا  ك��ت��ل��ة اجل�����س��م، وم���ا  وم��وؤ���س��ر 
 5.6 اأن  النتائج  واأظهرت  موجوداً.  ال�سكري 

ال�سرطان  ح��الت  جميع  من  تقريباً  املئة   يف 
ارتبطت بارتفاع موؤ�سر كتلة اجل�سم، ومر�ض 
األ��ف حالة   800 يتوافق مع  وه��ذا  ال�سكري. 
– والتي  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  ���س��رط��ان يف ج��م��ي��ع 
ميكن منعها عر تخفيف الوزن. كما اأظهرت 
زيادة  من  يعانني  الالتي  الن�ساء  اأن  الدرا�سة 

الوزن عر�سة للخطر.
العوامل  م���ن  ال���زائ���د  وال�����وزن  ال��ب��دان��ة  واإن 
اخل�����ط�����رة احل����ا�����س����م����ة لأن�����������واع ك����ث����رية من 
ال�����س��رط��ان: م��ث��ل ���س��رط��ان ال��ق��ول��ون وامل���ريء 
وال���ك���ل���ى، و����س���رط���ان ال���ث���دي م���ن ب���داي���ة �سن 
املعدة  ومدخل  واملبي�ض  والبنكريا�ض،  الياأ�ض 
املتعددة.  واملايلوما  الدرقية  الغدة  و�سرطان 
اإىل حدوث  ال�سمنة  اأو  ال��وزن  زي��ادة  ت��وؤدي  اإذ 
خلل هرموين، وتغري يف عملية الأي�ض نتيجة 
ل��رتاك��م ال��ده��ون يف اجل�����س��م، مم��ا ي��وؤث��ر على 

اآلية عمل اخلاليا وحدوث �سرطان.
انت�سار  يف  ال�����س��ك��ري  وم��ر���ض  ال�����س��م��ن��ة  ولأن 
بال�سرطان  امل�����س��اب��ني  اأع�����داد  ف����اإن  م�����س��ت��م��ر، 
 - القادمة  ال�سنوات  يف  الرت��ف��اع  يف  �ست�ستمر 

زيادة الوزن تزيد 
خطر الإ�سابة بال�سرطان

ال�سداع املتكرر قد يدمر 
خاليا املخ

ب��ني الإ���س��اب��ة املتكررة  اأمل��ان��ي��ة حديثة  رب��ط��ت درا���س��ة 
الدائم  ال�سرر  وبني  متكرر  ب�سكل  الراأ�ض  يف  ب�سداع 

يف خاليا املخ.
واإىل جانب ما ي�سببه ال�سداع من اأمل نف�سي وج�سدي 
يتمثل يف حالة الإرهاق وال�سعف العامة التي تعرتي 
�سدة  عن  ف�سال  الرتكيز  على  القدرة  وع��دم  اجل�سد 
الأمل، قد ي�سل الأمر اإىل و�سع اأكرث خطورة -براأي 
ال���درا����س���ة- مت��ت��د اآث�����اره اأح��ي��ان��ا اإىل ف���ق���دان )امل����ادة 

الرمادية( يف ق�سرة املخ.
امل�����س��ت�����س��ف��ى الطبي  ي���ق���ول م���دي���ر  ال�����س��دد  ه����ذا  ويف 
الروفي�سور  اأملانيا  غربي  اآي�سن  بجامعة  لالأع�ساب 
هانز كري�ستوف ديرن ملجلة )برجيت وومان( الأملانية 
)اإذا ا�ستمر �سداع الراأ�ض لفرتات متقطعة تزيد عن 
من  يتحرر  اأن  املري�ض  ي�ستطيع  ل��ن  اأع����وام،  خم�سة 

الأمل مطلقا(.
واأ�سار ديرن اإىل اأنه ل ميكن معاجلة ال�سداع باأي حال 
من الأحوال اإل عندما يتم حتديد �سببه ب�سكل مبكر 

وا�ستهداف ذلك ال�سبب ومعاجلته. واأ�ساف )حينها 
بامل�ساعفات  ال�سخ�ض  اإ���س��اب��ة  منع  ميكن  فقط 

ومنها الإ�سابة ب�سعف الذاكرة(.
كما اعتر اأن حتديد �سبب ال�سداع يف حد ذاته 

 243 نحو  )ه��ن��اك  قائال  بالهني،  لي�ض  اأم��ر 
نوعا ل�سداع الراأ�ض مدرجة بالقائمة التي 

العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنتها 
ح�������ول اأن������������واع ال���������س����داع 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وف��ي��ه��ا ي��ح��ت��ل ال�������س���داع ال��ن�����س��ف��ي املركز 
الأول(.

وح����ذر دي���رن ق��ائ��ال )م���ن و���س��ل��ت ح��ال��ت��ه اإىل درجة 
ب�سفة  امل�����س��ك��ن��ات  ت��ن��اول  اإىل  معها  ي��ح��ت��اج  م��ت��ق��دم��ة 
يجدي  ل��ن  ال�سهر،  م��ن  اأي���ام  ع�سرة  يف  مثال  متكررة 

معه العالج نفعا(.
ون�����س��ح ب��ن��وع م���ن )ال���ع���الج امل��ت��ك��ام��ل( ال����ذي يجمع 
ب��ني الأدوي�����ة وع���الج ال�����س��ل��وك امل��ع��ريف م��ث��ل متارين 
والقلق  التوتر  م��ن  التخل�ض  واأ�ساليب  ال���س��رتخ��اء 
واملمار�سة الدائمة لريا�سة زيادة قدرة التحمل حتى 
ال��رم��ادي��ة( يف  اأي �سرر )ب��امل��ادة  اإح���داث  يتم حتا�سي 

املخ.
ي�سار اإىل اأن املادة الرمادية ت�سمى كذلك ب�سبب لونها 
الظاهر للعني املجردة، وهي متثل ق�سرة املخ. وتبني 
اأ�سا�سا  املادة مكونة  اأن هذه  املجهرية  حتت املالحظة 
م��ن اأج�����س��ام رخ��وي��ة جنمية 
اأج�سام  ت�����س��ك��ل  ال�����س��ك��ل 
الع�سبية،  اخلاليا 
اأن  ح����������ني  يف 
البي�ساء  امل����ادة 
قوامها  يتكون 
الألياف  م���ن 

الع�سبية.
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بالتعاون مع جمموعة دبي للذهب واملجوهرات 

كلية دبي لل�سياحة تقدم 20 منحة درا�سية للتخ�س�س يف جمال جتارة التجزئة 

تعاون م�سرتك بني جامعة الريموك 
وجمموعة اأبو غزالة الدولية

 •• عمان -الفجر: 

التقى رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة طالل اأبو غزالة الدولية الدكتور طالل 
اأبو غزالة، رئي�ض جامعة الريموك الأ�ستاذ الدكتور زيدان كفايف،  بح�سور 
معايل الأ�ستاذ الدكتور اأمني حممود وزير التعليم العايل الأ�سبق، حيث مت 
بحث اإمكانية طرح برامج اأكادميية م�سرتكة بني اجلانبني، وتفعيل �سبل 

التعاون بني اجلانبني يف عدد من املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.
ال���رائ���دة جلامعة  ال��ل��ق��اء بال�سمعة الأك��ادمي��ي��ة  اأب���و غ��زال��ة خ���الل  واأ����س���اد 
وخمتلف  املجموعة  يف  كفاءتهم  اأثبتوا  الذين  خريجيها  ومتيز  الريموك 
املوؤ�س�سات الوطنية والقليمية الرائدة، م�سددا حر�ض املجموعة على دعم 
فئة ال�سباب وتوفري فر�ض التدريب والتاأهيل لهم مبا ميكنهم من �سقل 
لإيجاد  املجال  اأمامهم  يفتح  ال��ذي  الأم��ر  مهاراتهم  وتنمية  �سخ�سياتهم 

فر�ض العمل التي تلبي طموحاتهم.
م��ن خدمات،  غ��زال��ة  اأب���و  م��ا تقدمه جمموعة ط��الل  ك��ف��ايف  ب���دوره ثمن 
حر�ض  م��وؤك��دا  امل��ع��ريف،  والقت�ساد  الفكرية  للملكية  ال��رتوي��ج  يف  ودوره���ا 
ال����دورات وال��دب��ل��وم��ات التدريبية يف جمالت  اإع���ادة ط��رح  ال��ريم��وك على 
املحا�سبة الدولية من خالل مركز امللكة رانيا للدرا�سات الأردنية وخدمة 
يحقق  مبا  غ��زال��ة،  اأب��و  ط��الل  جمموعة  مع  بال�سراكة  باجلامعة  املجتمع 
اأهداف اجلانبني يف تقدمي خدمات مميزة للطلبة واأبناء املجتمع املدين، 
وتاأهيلهم لدخول �سوق العمل العربي والدويل، واإطالق طاقاتهم ال�سبابية 

يف خمتلف املجالت مما ينعك�ض اإيجابا على تنمية املجتمع.

اقت�سادية راأ�س اخليمة توا�سل 
مبادرتها الربعية »بادر معنا« 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

للعام الثاين  “بادر معنا”  وا�سلت اقت�سادية راأ�ض اخليمة تطبيق مبادرة 
بداية  التجارية  واحل��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  اأطلقتها  وال��ت��ي  ال��ت��وايل،  على 
العام املن�سرم حيث يتم مبوجب هذه املبادرة اجلمع بني م�سوؤويل الإدارة 
و�سكاويهم  مالحظاتهم  ا�ستقبال  خ��الل  م��ن  وامل�ستثمرين  وامل�ستهلكني 

لتقدمي الن�سح والإر�ساد واقرتاح احللول املنا�سبة لها.
19 م�ستهلكاً  ال��ذي مت تنظيمه موؤخرا  اللقاء  امل�ساركني يف  بلغ عدد  وقد 
الدائرة  ال��ت��ي تقدمها  اأح����دث اخل��دم��ات  ع��ر���ض  وم�����س��ت��ث��م��راً، مت خ��الل��ه 
مناق�سة  مت  كما  امل�ستهلكني،  م��ن  ال����واردة  امل��الح��ظ��ات  لبع�ض  وال�ستماع 
جمموعة من املحفزات التي اأطلقتها الدائرة موؤخرا لدعم بيئة الأعمال، 
ومن اأبرزها متديد فرتة �سماح لتجديد الرخ�سة من 30 اإىل 90 يوما، 
والتي مثلت من اإحدى اأهم املالحظات التي وردت خالل اجلل�سات ال�سابقة 
لهذه املبادرة من قلق بع�ض من اأ�سحاب املحالت من �سيق فرتة ال�سماح 

بتجديد الرخ�سة والتي مت عالجها حاليا. 
وبهذه املنا�سبة اأكدت فاطمة ال�سويدي مديرة ق�سم احلماية التجارية باأن 
املبادرة توطد التوا�سل والثقة بني الدائرة وامل�ستهلكني، وقد لوحظ مدى 
الرتياح والقبول املرتفع لدى امل�ساركني وم�ستوى ر�ساهم املرتفع عن هذا 
اللقاء، واأ�سافت باأن املالحظات الأخرى التي وردت خالل هذه اجلل�سة هي 
طلب لزيادة عدد احلمالت التوعوية للم�ستهلكني، كما نوهت ال�سويدي باأن 
اإدارة الرقابة واحلماية التجارية  �سوف ت�ستمر يف عقد �سل�سلة من اللقاءات 
مع املتعاملني وامل�ستهلكني ربعيا يف العام احلايل، وترحب بكافة ا�ستف�سارات 
ومقرتحات امل�ستهلكني على املوقع  الإلكرتوين اخلا�ض باحلماية التجارية 

اأو عر خدمة الوات�ض اأب، اأو عن طريق اخلط ال�ساخن.  

الإن�ساءات البرتولية تفوز بعقد 
قيمته 633 مليون درهم من ادنوك

•• اأبوظبي-وام:

عقداً جديداً على �سركة  “اأدنوك”  اأبوظبي الوطنية  اأر�ست �سركة برتول 
الإن�ساءات البرتولية الوطنية �� اإحدى ال�سركات التابعة ل�سركة “�سناعات” 
 8،000 زي��ادة النتاج فيه من  �� لتطوير حقل بو ح�سري بهدف  اأبوظبي 
اىل 16،000 الف برميل يوميا بقيمة تبلغ نحو 633 مليون درهم “ما 

يعادل 172 مليون دولر امريكي«.
واأو�سح املهند�ض اأحمد �سامل الظاهري الرئي�ض التنفيذي ل�سركة الإن�ساءات 
البرتولية الوطنية اأن العقد اجلديد ي�سمل اعمال الهند�سة و�سراء املواد 
انابيب  ومد خطوط  وتركيب من�سة جديدة  والنقل  والت�سنيع  والتوريد 
لنقل النفط واملاء بالإ�سافة اىل تركيب كيبل بحرى بطول 3 كيلومرتات 
اىل جانب كيبل األياف ب�سرية بطول 16 كيلومرتا يربط من�سة بوح�سري 

2 بجزيرة زركو.
ك��ل من  ب��ن��اء وت��ع��دي��ل م��راف��ق ج��دي��دة يف  اي�سا  العقد ي�سمل  ان  وا���س��اف 
نهاية  امل�سروع يف  تنفيذ  النتهاء من  زرك��و، متوقعا  دا���ض وجزيرة  جزيرة 

عام 2019.
وقال الظاهري اننا فخورون بهذه الثقة التي تعك�ض امل�ستوى الفني املتقدم 
والعاملية،  والقليمية  املحلية  امل�ستويات  على  ال�سركة  اليه  و�سلت  ال��ذي 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اأهم  من  تعتر  “اأدنوك”  �سركة  ان  اىل  م�سريا 

ل�سركة الن�ساءات البرتولية الوطنية.

“مدينة الذهب” الدرا�سية هي باكورة 
الدرا�سية  امل���ن���ح  م���ن  م��ق��ب��ل��ة  ���س��ل�����س��ل��ة 
وامل���ب���ادرات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع 
لتطوير  اخل��ا���ض  القطاع  يف  �سركائنا 
املواطنني  م���ن  ����س���واء  حم��ل��ي��ة  ك������وادر 
�سركائنا  م��ع  ال��ع��م��ل  اإن  امل��ق��ي��م��ني.  اأو 
قادرة  درا�سية  منح  تطوير  من  ميكننا 
وتزويدها  مميزة  ك��ف��اءات  تاأهيل  على 
ب���امل���ه���ارات امل��ط��ل��وب��ة مل�����س��اع��دت��ه��ا على 
بخرات  ال��ع��م��ل  ����س���وق  اإىل  ال����دخ����ول 
ما  اأن  ثقة  على  ون��ح��ن  كافية.  عملية 
تقدمه كلية دبي لل�سياحة من خرات 
العملي  ل���ل���ت���دري���ب  وف����ر�����ض  ع��م��ل��ي��ة 
الطلبة.  خ����رة  ت��ع��زي��ز  يف  ���س��ي�����س��اه��م 
وتعك�ض هذه املنحة روح التعاون الوثيق 
واخلا�ض،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 
تعزيز  يف  امل�����س��رتك��ة  ال���روؤي���ة  لتحقيق 
م��ك��ان��ة دب���ي ك��وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة ومركز 

اإقليمي وعاملي لتجارة التجزئة. 
وقال توحيد عبد اهلل رئي�ض جمموعة 
ل���ل���ذه���ب وامل������ج������وه������رات: نحن  دب������ي 
التدريب  ع��ال��ي��اً  ن��ث��م��ن  امل��ج��م��وع��ة  يف 

اإىل هذه املبادرة التي �ست�ساهم يف تعزيز 
قطاع جتارة التجزئة يف دبي. ونتوجه 
بال�سكر والمتنان  لكلية دبي لل�سياحة 
النظرة  ذو  الطموح  امل�سروع  ه��ذا  على 
ما  كل  تقدمي  اإىل  ونتطلع  امل�ستقبلية، 

يلزم ل�سمان جناحه.  
املدير  ب����ي.  ك����ي.  ع��ب��دال�����س��الم  وق�����ال 
م��ال��ب��ار للذهب  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والأمل����ا�����ض: ن��ح��ن ف���خ���ورون ب����اأن نكون 
التعليم  لأن  امل���ب���ادرة  ه���ذه  م��ن  ج����زءاً 
ال���ع���ايل ه���و م���ا ي�����س��ع الأ����س�������ض للنمو 
امل�����س��ت��دام ل��الق��ت�����س��اد وامل��ج��ت��م��ع بوجه 
ع��ام. ون��اأم��ل اأن نكون خ��ري ع��ون لهذه 
باملهارات  ال��ط��ل��ب��ة  وت����زوي����د  امل����ب����ادرة 
الذاتي والقيم  ال�سرورية كالن�سباط 
العلمية  ال��درج��ة  ه���ذه  اإن  امل��وؤ���س�����س��ي��ة. 
���س��ي��ح�����س��ل عليها  ال���ت���ي  ب��ه��ا  امل���ع���رتف 
على  للح�سول  �ست�ساعدهم  ال��ط��ل��ب��ة 
اأف�سل.  حياة  وتاأ�سي�ض  واع��دة  وظائف 
حيث تكمن اأهمية التعليم العايل لي�ض 
العمل،  اخ��ت��ي��ار جم��ال  فقط يف ح��ري��ة 
على  العقلية  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  واإمن����ا 
املوا�سيع  وف��ه��م  الن���ت���ق���ادي  ال��ت��ف��ك��ري 
املعقدة، والقدرة على تو�سيلها باأ�سلوب 

فعال.  
جتارة  يف  التدريبي  الرنامج  ويهدف 
ال��ت��ج��زئ��ة وال��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى م���دار عام 
كامل اإىل امل�ساهمة يف �سياغة م�ستقبل 
ه��ذا القطاع يف دب��ي م��ن خ��الل تعزيز 
ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ت��ه ع��ر اع��ت��م��اد اأح���دث 
لتطوير  والتقنية  التدريبية  الو�سائل 
العمالء،  ثقافة خدمة  ك��وادر حت��رتف 
وكذلك الرتكيز على التدريب العملي 
واعدة  وظيفية  فر�ض  لتاأمني  ال�سامل 

للخريجني. 

والتطوير باعتباره من مفاتيح النجاح 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ك��م��ا اأن���ن���ا م���وؤم���ن���ون ب���اأن 
امل�سوؤوليات  املعرفة تعتر من  م�ساركة 
لتاأهيل  وذل��ك  للمجموعة،  الأ�سا�سية 
الكفاءة.  م���ن  ع���ايل  ق���در  ع��ل��ى  ك�����وادر 
ون��ت�����س��رف يف امل��ج��م��وع��ة ب��ت��ع��اون��ن��ا مع 
املنح  يف  وامل�ساهمة  لل�سياحة  دبي  كلية 
ال��درا���س��ي��ة امل��ت��اح��ة اأم�����ام ال��ط��ل��ب��ة من 
قدراتهم  لتطوير  ومقيمني  مواطنني 
جتارة  يف  متخ�س�سة  خرات  واكت�ساب 
املدير  دهماين  اأميت  وق��ال  التجزئة.  
التنفيذي ل�سركة دهماين للمجوهرات: 
اإماراتية،  بكوننا عالمة جتارية  نفخر 
ون���ت�������س���رف ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك��ل��ي��ة دبي 
الدرا�سية.  امل��ن��ح  و���س��ن��دوق  لل�سياحة 
نعتر  للمجوهرات  دهماين  يف  فنحن 
ال�����س��راك��ة يف م��ث��ل ه���ذه امل����ب����ادرات من 
���س��م��ي��م ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ال��رام��ي��ة اإىل 
امل�ساهمة يف تطوير جمتمعنا وتطوير 
املنحة  وه�����ذه  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  امل����واه����ب 
الدرا�سية تن�سجم مع روؤيتنا للم�ساركة 
حملية  ك�������وادر  ت���ط���وي���ر  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
م���ن م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني ق�����ادرة على 
ال�سياحة احليوي  اإىل قطاع  الن�سمام 
يف دبي.   وقال جون بول األوكا�ض املدير 
األوكا�ض:  ج���وي  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
نحن يف �سركة جوي األوكا�ض ملتزمون 
وامل�ساهمة  ال�����س��اب��ة،  امل��واه��ب  بتطوير 
التجزئة  ق���ط���اع  من����و  يف  ب���اإي���ج���اب���ي���ة 
اك��ت�����س��ب��ت خ����رة عملية  ل��ق��د  دب����ي.  يف 
جتارة  ن��واح��ي  جميع  تخ�ض  وم��ع��ارف 
املجوهرات عندما كنت متدرباً يف اأحد 
الرئي�سي،  وامل��ك��ت��ب  ال�����س��رك��ة  م��ع��ار���ض 
وقد اأ�سهم ذلك يف تاأ�سي�ض معرفتي يف 
ال�سناعة. ولذا نحن نفخر بان�سمامنا 

جتعلهم  التي  الأ�سباب  تو�سح  بر�سالة 
تعبئة  وبعد  للح�سول عليها.  خمولني 
ال���ط���ل���ب���ات ع����ر امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
املطلوبة  امل�����س��ت��ن��دات  ك���اف���ة  وت���ق���دمي 
يجب على املتقدمني اجتياز اختبار يف 
اللغة الجنليزية واآخر يف الريا�سيات. 
وتختتم مرحلة قبول الطلبات باإجراء 

املقابلة ال�سخ�سية.
وق����ال ع��ي�����س��ى ب���ن ح��ا���س��ر، م��دي��ر عام 
كلية دبي لل�سياحة: نحن يف كلية دبي 
وتنمية  ب��ت��ع��زي��ز  م��ل��ت��زم��ون  لل�سياحة 
ال���ك���وادر امل��وؤه��ل��ة وامل���درب���ة، م��ن خالل 
م�ساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم 
وذلك  املتخ�س�سة  وخراتهم  العملية، 
�سهادة  على  للح�سول  درا�ستهم  خالل 
اإىل  ل��ل��دخ��ول  ف���وراً  توؤهلهم  اأك��ادمي��ي��ة 
ي�ساعدنا  اللتزام  اإن هذا  العمل.  �سوق 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روؤي��ت��ن��ا واف�����س��اح املجال 
ال�ساعدة �سواء  املواهب  اأمام  الوظيفي 
وتعد  ال���واف���دي���ن.  اأو  امل���واط���ن���ني  م���ن 
���س��راك��ات��ن��ا م��ع جم��م��وع��ة دب���ي للذهب 
املنحة  ه�����ذه  ل���ت���ق���دمي  وامل����ج����وه����رات 
ال��درا���س��ي��ة ���س��ه��ادة ع��ل��ى جن���اح نهجنها 
وتاأهيلية.  تعليمية  خ��رات  تطوير  يف 
ونحن على ثقة اأن الرنامج التدريبي 
�سيقدم  ال���ت���ج���زئ���ة  جت������ارة  جم�����ال  يف 
للطلبة املهارات املطلوبة والأدوات التي 
اإيجابي خالل  اأثر  توؤهلهم اإىل حتقيق 
النجاح  لتحقيق  امل�ستقبلية  م�ساعيهم 
ال�سياحة  ق��ط��اع  ال��واق��ع يف  اأر����ض  على 

يف دبي.  
املدير  ���س��ه��ي��ل،  ل��ي��ل��ى حم��م��د  وق���ال���ت 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�����ق�����ط�����اع ال�����������س�����راك�����ات 
التجارية  وال���رع���اي���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
منحة  وموؤ�س�ساتها:  لل�سياحة  دب��ي  يف 

•• دبي-الفجر: 

التابعة  ل��ل�����س��ي��اح��ة  دب����ي  ك��ل��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  ل��دائ��رة 
ل��ل�����س��ي��اح��ة(، ع��ن تعاونها  ب��دب��ي )دب���ي 
مع جمموعة دبي للذهب واملجوهرات 
للطلبة  درا���س��ي��ة  م��ن��ح��ة   20 ل��ت��ق��دمي 
برناجمها  اإىل  لالنت�ساب  امل��ت��ق��دم��ني 
والذي  التجزئة  جتارة  حول  التدريبي 
�سبتمر  ���س��ه��ر  م���ن  ال��ت��ا���س��ع  ي���ب���داأ يف 

املقبل.
وت��ع��ت��ر ه���ذه امل��ن��ح��ة ال��ت��ي حت��م��ل ا�سم 
�سمن  الأوىل  الذهب”،  “مدينة 
التي  امل�����س��اب��ه��ة  امل���ب���ادرات  م��ن  �سل�سلة 
يف  الدرا�سية  املنح  �سندوق  �سيقدمها 
تهدف  اأن��ه��ا  كما  لل�سياحة.  دب��ي  كلية 
اإىل تعزيز وتطوير الكفاءات التي تعنى 
بخدمة ال�سياح. و�سيقدم �سندوق املنح 
الدرا�سية، املزيد من الفر�ض التعليمية 
الأخ������رى ال���ت���ي ���س��ي��ت��م الع�����الن عنها 
بالتعاون مع العديد من �سركاء القطاع 

ال�سياحي يف دبي.
“مدينة  ال���درا����س���ي���ة  امل��ن��ح��ة  وت�����س��م��ل 
الذهب” تغطية كافة تكاليف الرنامج 
لكل طالب.  العام  التدريبي على مدار 
ك��م��ا ���س��ي��ت��م��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة امل��ق��ب��ول��ون يف 
امل��ن��ح��ة م��ن م��واط��ن��ني وواف���دي���ن عند 
التقدم  بنجاح، من  الرنامج  ا�ستكمال 
لدى  وظيفية  فر�سة  على  للح�سول 
للذهب  دب��ي  جمموعة  اأع�ساء  من  اأي 
وامل��ج��وه��رات، وذل���ك لإت��اح��ة الفر�سة 
العمل  ���س��وق  اإىل  لالن�سمام  اأم��ام��ه��م 

بخرات عملية.
وميكن لكافة الراغبني باحل�سول على 
هذه املنحة التقدم بطلباتهم م�سحوبة 

انطالق موؤمتر »م�سر للتميز احلكومي 2018« بح�سور اأكرث من 2000 م�سوؤول حكومي م�سري واإماراتي

م�سر العربية بالإ�سافة اإىل جتربة دبي يف التميز 
والبتكار يف التقنيات احلديثة لتحقيق التميز.

وناق�ض املوؤمتر �سبل تاأهيل ال�سباب مل�ستقبل اأف�سل 
ال�سرتاتيجية  حتقيق  يف  التميز  تطبيق  وط���رق 

وكذلك موا�سفات القيادة ال�ستثنائية املتميزة.
كما ا�ستعر�ض عدد من املتحدثني يف املوؤمتر جتارب 

متميزة يف كل من الإمارات وم�سر.
ومن املقرر اأن يناق�ض املوؤمتر يف يومه الثاين �سبل 
باعتبارها  لل�سعوب  احلياة  وج��ودة  ال�سعادة  حتقيق 

الغاية الأ�سمى للتميز احلكومي.
التميز  حتقيق  �سبل  اإىل  اأي�سا  اجلل�سات  وتتطرق 
متميزة  جت��ارب  �سنع  وكيفية  اخل��دم��ات  تعهيد  يف 
للمتعاملني وو�سائل حتقيق التميز يف اإدارة م�ساريع 
�سيتم  ك��م��ا  ال��ذك��ي��ة..  امل���دن  وب��ن��اء  التحتية  البنية 
ال�سقيقتني  ال��دول��ت��ني  م��ن  متميزة  جت���ارب  ع��ر���ض 
التميز  لتحقيق  الب�سرية  القدرات  بناء  �سبل  حول 
والتحول الذكي للخدمات يف م�سر وكذلك جتارب 

عاملية حول ت�سبح احلكومات اأكرث ابتكارا.

بامل�ساركة  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال��ع��رب��ي��ة  م�����س��ر  ب��ج��م��ه��وري��ة 
للتميز  م�سر  موؤمتر  يف  امل�ستوى  رفيعة  الإماراتية 
ياأتي  امل��وؤمت��ر  انعقاد  اأن  م��وؤك��دة   2018 احلكومي 
الإمارات  دول��ة  مع  ال�سرتاتيجية  لل�سراكة  تعزيزا 
يف جمال تطوير العمل احلكومي من خالل تبادل 
والأدلة  املتبادلة  اخل��رات  من  وال�ستفادة  املعرفة 
والنماذج التطويرية يف العمل احلكومي واملوؤ�س�سي. 
ال�سقيقني  البلدين  التعاون بني  اإن  وقالت معاليها 
لتطوير العمل احلكومي يرتكز يف تبادل اخلرات 
وال��ت��ج��ارب واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف جم���الت تطوير 
والبتكار  امل��وؤ���س�����س��ي  والأداء  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 
اإ�سافة  والقدرات  القيادات  وتطوير  وبناء  والتميز 
املتبادلة  اخل��رات  وال�ستفادة من  املعرفة  نقل  اإىل 
يف هذه املجالت. واأ�سافت معايل وزيرة التخطيط 
امل�سرية “ ا�سمحوا يل اأن اأحتدث عن �سراكة اأو�سع 
الإم����ارات وم�سر  ف��ال��ذي يجمع  ال��ب��ل��دي��ن..  جتمع 
متاأ�سلة  ف��ال��ع��الق��ات  الإداري..  ال��ت��ع��اون  ي��ت��ج��اوز 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  دعائمها  اأر�سى  وممتدة 
وحتر�ض  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
ال���ق���ي���ادة يف ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وت���وط���ني هذه 
العالقات.. فتحظى دولة الإمارات مبكانة رفيعة يف 
منوذج  باأنها  العالقات  تتميز  ،كما  امل�سريني  قلوب 
والتعاون  بالتفاهم  تت�سم  التي  العربية  للعالقات 

وامل�سالح امل�سرتكة«.
اأك��رث من  يح�سره  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  وتناق�ض جل�سات 
الإ�سالح  لتطبيق  ال�سبل  اأف�سل  م�سارك   2000
والإدارة  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف  وال��ت��م��ي��ز  الإداري 
احل��ك��وم��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل وم��ف��اه��ي��م ومن����اذج التميز 
القطاع  ال��ت��م��ي��ز يف  ث��ق��اف��ة  ب���ن���اء  ال��ع��امل��ي��ة وط�����رق 

احلكومي.
اإىل  الأول  ي���وم���ه  يف  امل���وؤمت���ر  ج��ل�����س��ات  وت��ط��رق��ت 
التميز يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  منظومة 
وكذلك رحلة التميز يف القطاع احلكومي بجمهورية 

احل��ك��وم��ي��ة، واخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة. وي��ه��دف املوؤمتر 
جمهورية  يف  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب  ا���س��ت��ع��را���ض  اإىل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ال��ع��رب��ي��ة ودول����ة  م�سر 
وتبادل اخلرات ونقل املعرفة والتعرف على اأف�سل 
ممار�سات العمل احلكومي ما بني اجلانبني امل�سري 
نقلة  اإح���داث  امل��وؤمت��ر  ي�ستهدف  كما  والإم���ارات���ي.. 
نوعية يف اخلدمات احلكومية مبا ي�سهم يف حتقيق 
“روؤية  امل�ستدامة  للتنمية  ال�سرتاتيجية  الأه��داف 
املوؤمتر  ال��دول��ة يف  وف��د  وي��رتاأ���ض   .»2030 م�سر 
ال��ق��رق��اوي وزي��ر �سوؤون  ب��ن ع��ب��داهلل  معايل حممد 
نا�سر  م��ع��ايل  وي�����س��م  وامل�ستقبل  ال�����وزراء  جمل�ض 
والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزي��ر  الهاملي  ثاين  بن 
الدولة  وزي���رة  ال��روم��ي  بنت خلفان  عهود  وم��ع��ايل 
لل�سعادة وجودة احلياة اإ�سافة اإىل عدد من مديري 
بن  حممد  معايل  وق��ال  امل�سوؤولني.  وك��ب��ار  العموم 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني  اإن  عبد اهلل القرقاوي 
ال�سعبني ال�سقيقني بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
هي  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 

منوذج عربي جديد يف العالقات العربية.
م�سر  ب��ني  ال�سراكة  اأهمية  على  ال��ق��رق��اوي  و���س��دد 
والإمارات قائل: “ لقد اخرتنا واإخواننا امل�سريني 
اأن نعمل كفريق واحد.. لأن العالقة بني ال�سعبني 

هي عالقة اأ�سرة واحدة«.
وحول موؤمتر التميز احلكومي قال معايل القرقاوي 
“يهدف هذا املوؤمتر اإىل ا�ستعرا�ض التجارب وتبادل 
اخلرات ونقل املعارف وخلق منوذج عربي جديد يف 
التعامل احلكومي - احلكومي بني م�سر والإمارات 

والعمل معا �سمن فريق واحد..«.
ال�سعيد  هالة  ال��دك��ت��ورة  معايل  رحبت  جانبها  م��ن 
الإداري  والإ�����س����الح  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزي�����رة 

•• القاهرة - وام:

“م�سر  موؤمتر  فعاليات  ام�ض  القاهرة  يف  انطلقت 
من  الأول  يعد  ال��ذي   ”2018 احلكومي  للتميز 
وباكورة  احلكومي  الأداء  لتحديث  م�سر  يف  نوعه 
العمل  تطوير  التفاهم يف جمال  خمرجات مذكرة 
الوزراء  �سوؤون جمل�ض  وزارة  املوقعة بني  احلكومي 
والإ�سالح  واملتابعة  التخطيط  ووزارة  وامل�ستقبل 
الإداري يف جمهورية م�سر العربية خالل فعاليات 
يف  عقدت  التي   2018 للحكومات  العاملية  القمة 

الإمارات فراير املا�سي.
اأكرث  الأول  الذي ح�سره يف يومه  املوؤمتر  وي�ستمر 
امل�سري  اجل��اين  من  حكومي  م�سوؤول   2000 من 
اإط���ار عمل �سامل لنقل  مل��دة يومني يف  والإم��ارات��ي 
ال��ت��ج��رب��ة الإم��ارات��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف دول���ة الإم����ارات 
املوؤمتر  ي��ت��ن��اول  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة  جل��م��ه��وري��ة م�سر 
ث��الث��ة حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي هي 
والقدرات  احل��ك��وم��ي،  وال��ت��م��ي��ز  وال��ك��ف��اءة  الأداء   :
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لت�صهيل رحلة امل�صتثمر ودعم منو الأعمال يف دبي
»دبي لتنمية ال�ستثمار« تتعاون مع »يف اإف اإ�س 
غلوبال« لت�سهيل ترخي�س امل�ستثمرين الأجانب

•• دبي-الفجر: 

التنمية  دائ���رة  موؤ�س�سات  اإح���دى  ال�ستثمار،  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  وقعت 
اإحدى  القت�سادية بدبي، موؤخراً مذكرة تفاهم مع “يف اإف اإ�ض غلوبال”، 
للمواطنني  والهوية  التاأ�سريات  خدمات  توفري  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات 
عر �سبكة وا�سعة من املكاتب يف 139 دولة حول العامل، يف �سبيل متكني 
الإداري��ة ب�سرعة و�سهولة وكفاءة تامة،  الإج��راءات  اإمت��ام  امل�ستثمرين من 
اإج��راءات التاأ�سريات وغريها من اخلدمات الأخ��رى. وتندرج  مبا يف ذلك 
لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  تبذلها  ال��ت��ي  احلثيثة  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف  الت��ف��اق��ي��ة 
ال�سركات  امل�ستثمرين وا�ستقطاب كرى  اأجل ت�سهيل رحلة  ال�ستثمار من 
العاملية اإىل اإمارة دبي، وتوفري ال�سبل الالزمة لها لبناء ح�سور قوي �سمن 

الأ�سواق املحلية والإقليمية. 
موؤ�س�سة  ممثاًل  التنفيذي  املدير  القرقاوي،  فهد  من  كل  التفاقية  ووقع 
دبي لتنمية ال�ستثمار، زوبني كاركاريا، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة “يف اإف 

وذلك بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني من كال الطرفني.  اإ�ض غلوبال”، 
ومبوجب بنود التفاقية، تتوىل “يف اإف اإ�ض غلوبال” م�سوؤولية اإمتام كافة 
املهام الإدارية املتعلقة بالتاأ�سريات وجوازات ال�سفر واإدارة الهوية وبرامج 
املواطنة عن طريق ال�ستثمار لكافة امل�ستثمرين من �سركاء موؤ�س�سة دبي 
لتوظيف  لهم  الالزمة  الت�سهيالت  توفري  عن  ف�ساًل  ال�ستثمار،  لتنمية 
اأعمالهم  منو  دف��ة  وتوجيه  الأمثل  بال�سكل  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�ض 
ب�سهولة تامة بعيداً عن املعوقات. ومتثل ال�سراكة ال�سرتاتيجية اجلديدة 
خطوة هامة باجتاه ت�سهيل اإجراءات ممار�سة الأعمال، ما ي�سب يف خدمة 
�سهولة  يف  ع��امل��ي��اً  الأوىل  الإم����ارة  جعل  يف   ”2021 دب��ي  “خطة  غ��اي��ات 
الوطنية  اجلهود  ويدعم  لال�ستثمار،  املف�سلة  والوجهة  الأعمال  ممار�سة 
القت�سادية  اخل��ارط��ة  على  الإم����ارات  دول��ة  تناف�سية  تعزيز  اإىل  الرامية 
العاملية والرتقاء مبكانتها املتقدمة �سمن موؤ�سر �سهولة ممار�سة اأن�سطة 

الأعمال ال�سادر عن “البنك الدويل«.
ال�ستثمار:  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  ال��ق��رق��اوي،  فهد  وق��ال 
“متثل ال�سراكة اجلديدة دفعة قوية مل�ساعينا الرامية اإىل تطوير حمفظتنا 
ال�ساملة واملتكاملة من اخلدمات التي تتيح للم�ستثمرين حتقيق ال�ستفادة 
املثلى من الفر�ض ال�ستثمارية الواعدة يف دبي. ويرز اإمتام الوثائق من 
يف  قدماً  للم�سي  م�ستثمر  كل  اإليها  يحتاج  التي  الأ�سا�سية  املتطلبات  بني 
خططه ال�ستثمارية وا�ستك�ساف اآفاق الأعمال داخل الإمارة. ونتطلع اإىل 
تو�سيع نطاق خدماتنا املوجهة بالدرجة الأوىل اإىل ت�سهيل رحلة امل�ستثمر، 
اإ�ض  اإف  التعاون مع �سركائنا ال�سرتاتيجيني، ويف مقدمهم يف  من خالل 
القت�سادية  التنمية  “دائرة  ع��ر  دب��ي  حكومة  م��ع  تتعاون  التي  غلوبال 
امل��ج��م��وع��ة م���ن خ���دم���ات عالية  ت��ق��دم��ه  ال���ي���وم مب���ا  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  بدبي”. 
الإقليميني  امل�ستثمرين  نخبة  تطلعات  م�ستوى  اإىل  ترقى  والتي  امل�ستوى 
التنفيذي ملجموعة  الرئي�ض  والدوليني.« من جهته، قال زوبني كاركاريا، 
يف  بفعالية  امل�ساهمة  بفر�سة  نحظى  اأن  ي�سرفنا  غلوبال”:  اإ���ض  اإف  “يف 
ترجمة الروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
يف زيادة  نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
تدفق ال�ستثمارات الأجنبية اإىل الإم��ارات، وذلك من خالل اتفاقيتنا مع 
القوي  التي تدعم خطط تعزيز احل�سور  ال�ستثمار  لتنمية  موؤ�س�سة دبي 
لدبي كواحدة من الوجهات ال�ستثمارية الرائدة عاملياً والتي تزخر بفر�ض 
ا�ستثمارية هائلة. وكلنا ثقة بالنتائج الإيجابية ل�سراكتنا اجلديدة، ل �سّيما 
على �سعيد جذب املزيد من ال�ستثمارات الواعدة اإىل دبي وتعزيز �سهولة 
ممار�سة الأعمال يف دولة الإمارات. ونوؤكد التزامنا الرا�سخ يف دعم اأهداف 
امل�ستثمرين  نخبة  جل��ذب  ال�ستثمار  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية 
اأهم  اإح���دى  �سمن  اأعمالهم  وتو�سيع  وتطوير  تاأ�سي�ض  على  وت�سجيعهم 
مراكز الأعمال يف العامل. ويجدر الذكر باأّن موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار 
كانت قد وقعت اتفاقية مع “يف اإف اإ�ض غلوبال” يف وقت �سابق من العام 
2017، بهدف تقدمي باقة من اخلدمات الإلكرتونية ذات ال�سلة بت�سجيل 
وترخي�ض الأعمال يف دبي، مبا يف ذلك تاأمني املوافقات املبدئية وجتديد 

الرتاخي�ض والت�ساريح التجارية. 

اأدنوك توؤكد موا�سلة م�سريتها 
لزيادة الطاقة الإنتاجية

•• اأبوظبي-وام:

اأنها متتلك حالياً  ام�ض  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اأك��دت 
طاقة اإنتاجية من النفط تقدر بنحو 3.3 مليون برميل يومياً م�سرية اإىل 
موا�سلة م�سريتها لزيادة طاقتها الإنتاجية اإىل 3.5 مليون برميل يومياً 

بنهاية عام 2018.
الآلف  مبئات  النفط  من  اإنتاجها  زي��ادة  على  القدرة  “اأدنوك”  ومتتلك 
الطاقة  ه��ذه  با�ستخدام  مرونة  ال�سركة  يعطي  مما  يومياً  الراميل  من 
نق�ض  اأي  م��ن  احل��د  يف  للم�ساعدة  ذل��ك  الأم���ر  تطلب  ح��ال  يف  الإنتاجية 

حمتمل يف اإمدادات ال�سوق.
واأكدت ال�سركة اأنها من خالل التن�سيق والتعاون الوثيق مع وزارة الطاقة 
امل�سدرة  ال��دول  منظمة  مع  بالتن�سيق  اإنتاجها  لزيادة  م�ستعدة  وال�سناعة 
اإنتاج النفط للدول  واللجنة الوزارية امل�سرتكة ملراقبة  “اأوبك”  للبرتول 

الأع�ساء وغري الأع�ساء يف املنظمة.

�صاركت يف منتدى التحالف البا�صيفيكي يف كولومبيا وا�صتعر�صت مزايا دبي التناف�صية

غرفة دبي تدعو ل�سراكات اقت�سادية مع الأ�سواق الالتينية

موؤ�س�سة البرتول الكويتية اأول راع اإقليمي ملوؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�سرين  

اإىل  الو�سول  الالتينية  ال�سركات  لهذه 
اأ�سواق  يف  م�ستهلك  مليار   2 م��ن  اك��رث 
البا�سيفيكي  التحالف  ويعتر  املنطقة. 
اأح���د اأك���ر ال��ت��ج��م��ع��ات الق��ت�����س��ادي��ة يف 
ال���ق���ارة ال��الت��ي��ن��ي��ة ح��ي��ث مي��ث��ل الناجت 
الإج���م���ايل امل��ح��ل��ي ل��ل��دول الأع�����س��اء يف 
اإجمايل  م��ن   36% ح���وايل  ال��ت��ح��ال��ف 
لأمريكا  امل���ح���ل���ي  الإج�����م�����ايل  ال����ن����اجت 
الالتينية والكاريبي.  وت�سمل ال�سادرات 
واملعادن  الوقود  ال��دول  لهذه  الأ�سا�سية 

واملنتجات الزراعية وامل�سنعة.

رعايتنا  “متثل  ال��ك��وي��ت��ي��ة:  ال����ب����رتول 
لنا،  فخر  م�سدر  العاملي  الطاقة  مل��وؤمت��ر 
ل��ن�����س��ّك��ل ج������زءاً م���ن ه����ذا احل�����دث الهام 
ال��ق��رار من  ّناع  اأه��م �سمُ ي�ستقطب  وال��ذي 
بال  �سي�سهم  وال��ذي  العامل،  اأنحاء  جميع 
�سك يف تر�سيخ مكانة دولة الإمارات واأبو 
ظبي كمركز عاملي مل�ستقبل قطاع الطاقة، 
حول  وروؤبتنا  اأفكارنا  م�ساركة  وي�سعدنا 
م�سهد الطاقة املتغرّي والن�سمام اإىل اأهم 
التحديات  ملناق�سة  امل��وؤث��ري��ن  ال��الع��ب��ني 

ك��ل ث���الث ���س��ن��وات، اأك����ر واأع�����رق جتّمع 
للطاقة يف العامل والأكرث تاأثرياً، وتعتر 
ه���ذه ال����دورة ه��ي الأوىل ال��ت��ي ي��ت��م فيها 
منطقة  من  مدينة  يف  املوؤمتر  ا�ست�سافة 
ال�������س���رق الأو�����س����ط، ف��ي��م��ا ���س��ت��ك��ون دول���ة 
“اأوبك”  منظمة  يف  دول��ة  اأول  الإم����ارات 
واأول دولة عربية ت�ست�سيف املوؤمتر طوال 

تاريخه الذي ميتد اإىل 94 عاماً.     
ال��ع��امل��ي مبثابة  ال��ط��اق��ة  وي���ع���د م���وؤمت���ر 
من�سة احلوار العاملية التي جتمع روؤ�ساء 
الدول والوزراء ورواد القطاع وقادة الفكر 
واملنظمات  املهتمني  املواطنني  جانب  اإىل 
العامل،  اأنحاء  احلكومية من جميع  غري 
ال���ت���ط���ورات احل���رج���ة يف قطاع  مل��ن��اق�����س��ة 
كما  يواجهها،  التي  والتحديات  الطاقة 
لفهم  امل�ساركني  معرفة  اإث���راء  يف  ي�سهم 
اأف�سل  ب�سكل  وح��ل��ول��ه��ا  ال��ط��اق��ة  ق�سايا 
من منظور عاملي. وي�ستمّد مكانته املميزة 
خ��الف��اً مل���وؤمت���رات ال��ط��اق��ة الأخ�����رى من 
الطاقة،  ج��م��ي��ع جم����الت  ت���ن���اول  خ���الل 
املتجددة  الطاقة  اإىل  وال��غ��از  النفط  م��ن 
مثالية  من�سة  بذلك  لي�سكل  وال��ن��ووي��ة، 
مل��ح��ادث��ات اأك����ر واأك����رث ت��ن��وع��اً يف جمال 

�سناعة الطاقة.  

الرامج  امل�����س��ارك��ون  ا���س��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
التي و�سعتها احلكومة الكازاخ�ستانية 
وتطوير  ال���غ���ذائ���ي  الأم�������ن  ل��ت��ع��زي��ز 
والبنية  ال��ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة  اخل�����دم�����ات 
وغريها  والرقمنة  لل�سناعة  التحتية 

من القطاعات الواعدة.

الأ�سبوع املا�سي حفاًل مو�سيقياً جمانياً 
دام 10 �ساعات �سارك فيه جمموعة من 
الفنانني املحليني والعامليني على راأ�سهم 

املغني وامللحن نيوتن فولكرن. 

التفاهم التي مت توقيعها بني غرفة دبي 
وغرفة بوجوتا الكولومبية العام املا�سي، 
معتراً ان هذه اخلطوة �ستوؤ�س�ض لتعاون 
مدير  وحث  ال�سعد.  خمتلف  على  بّناء 
دبي  غرفة  يف  الدولية  العالقات  اإدارة 
ال�سركات واملوؤ�س�سات يف ت�سيلي والبريو 
امل�ساركة  ع��ل��ى  وامل��ك�����س��ي��ك  وك��ول��وم��ب��ي��ا 
الذي  دب��ي،   2020 اك�سبو  معر�ض  يف 
يعتر من�سة للرتويج ملنتجات وخرات 
ه���ذه ال�����س��رك��ات يف امل��ن��ط��ق��ة، م���وؤك���داً ان 
�سيتيح  ال��ه��ام  املعر�ض  ه��ذا  يف  امل�ساركة 

اق��ت�����س��ادي��ة واع�����دة ت��ت��خ��ط��ى احل�����دود، 
التنمية  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر  يف  وت�����س��اه��م 
هذا  يف  م�سدداً  امل�سرتكة،  القت�سادية 
املجال على الدور الذي تلعبه غرفة دبي 
ج�سور  وم��د  ال�سراكات،  ه��ذه  حتفيز  يف 
التعاون والتن�سيق على كافة امل�ستويات.

وع����ر ال��ه��ام�����س��ي خ����الل م��داخ��ل��ت��ه يف 
دبي  رغبة غرفة  النقا�سية عن  اجلل�سة 
ا�سرتاتيجية  ت��ع��اون  م��ذك��رات  بتوقيع 
مع غرف التجارة يف الدول الأع�ساء يف 
التحالف البا�سيفيكي على غرار مذكرة 

واملثالية لأ�سواق ال�سرق الأو�سط واآ�سيا.
ولفت الها�سمي اإىل امتالك غرفة دبي 
خلطة متكاملة للفرتة القادمة للتو�سع 
يف الأ�سواق الالتينية وتعزيز العالقات 
امل�����س��رتك��ة، ح��ي��ث ت�����س��م��ل ه����ذه اخلطة 
افتتاح مكاتب متثيلية خارجية لتحفيز 
القت�سادية،  وال�������س���راك���ات  ال���ت���ع���اون 
وتنظيم املنتدى العاملي لالأعمال لدول 
الغرفة  ان  م��ب��ي��ن��اً  ال��الت��ي��ن��ي��ة،  ام��ري��ك��ا 
مكاتبها  اأول  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  اف��ت��ت��ح��ت 
مكتبني  لف��ت��ت��اح  وت�ستعد  ال��رازي��ل  يف 

اإ�سافيني يف كل من بنما والأرجنتني.
الدولية  العالقات  اإدارة  مدير  واأ�ساف 
الأ�سواق  ق��ائ��اًل: تعتر  دب���ي   غ��رف��ة  يف 
ومليئة  واع�������دة  اأ�����س����واق����اً  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
ب��ال��ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��اري��ة، ودب����ي ق���ادرة 
للقطاعات  م�سافة  قيمة  توفر  ان  على 
القت�سادية املتنوعة يف القارة الالتينية 
قطاعات  يف  امل��ت��ن��وع��ة  خ��رات��ه��ا  نتيجة 
اخل�����دم�����ات ال���ل���وج�������س���ت���ي���ة وال����ط����ريان 
ال�سياحة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  وال���ت���ج���ارة 
الأ�سواق  املالية، يف حني توفر  والتقنية 
دبي  ل�سركات  ك��ب��رية  فر�ساً  الالتينية 
واملنطقة يف جمالت املنتجات الزراعية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر  وال�����س��ي��اح��ة 

والطاقة املتجددة.
ال���ت���ح���ال���ف  دول  ال����ه����ا�����س����م����ي  ودع����������ا 
�سريكاً  دب���ي  اع��ت��ب��ار  اإىل  البا�سيفيكي 
املنطقة،  يف  لها  ا�سرتاتيجياً  اقت�سادياً 
والتجارية  القت�سادية  الهيئات  ح��اث��اً 
تاأ�سي�ض �سراكات  اإىل  وامل�ستثمرين فيها 

•• دبي-الفجر:

�ساركت غرفة جتارة و�سناعة دبي موؤخراً 
البا�سيفيكي:  “التحالف  م��ن��ت��دى  يف 
موؤخراً  عقد  ال��ذي  الأعمال”  حتديات 
التحالف  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ك��ول��وم��ب��ي��ا  يف 
التجمعات  اأك�����ر  اأح�����د  ال��ب��ا���س��ي��ف��ي��ك��ي، 
والذي  الالتينية  القارة  يف  القت�سادية 
ت�سيلي  م����ن  ك����ل  ع�����س��وي��ت��ه  يف  ي�����س��م 

والبريو وكولومبيا واملك�سيك.
املنتدى  خ����الل  ال��غ��رف��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
 1000 م�����ن  اك�������رث  ح���������س����ره  ال���������ذي 
هذه  يف  واقت�سادية  حكومية  �سخ�سية 
الدول، الفر�ض التي توفرها اإمارة دبي 
يف  الأع�ساء  دول  بني  العالقات  لتعزيز 
اخلليج  ومنطقة  البا�سيفيكي  التحالف 
اإىل  الأو���س��ط و���س��وًل  العربي وال�����س��رق 
الأ����س���واق الآ���س��ي��وي��ة، ح��ي��ث ت��وف��ر دبي 
املنتجات  ل��ع��ب��ور  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب���واب���ة 
التحالف  يف  الأع���������س����اء  ال��������دول  م����ن 
البا�سيفيكي اإىل اأ�سواق املنطقة. و�سارك 
العالقات  اإدارة  مدير  الها�سمي،  ح�سن 
الدولية يف غرفة دبي يف جل�سة نقا�سية 
اإىل  الآ���س��ي��وي��ة  “النظرة  ع��ن��وان  حملت 
عّر  ح��ي��ث  البا�سيفيكي”  ال��ت��ح��ال��ف 
الها�سمي عن اهتمام غرفة دبي بتطوير 
مع  وال��ت��ج��اري��ة  القت�سادية  ال��ع��الق��ات 
الأ�سواق الالتينية، معتراً اإياها اأ�سواقاً 
ان  وم���وؤك���داً  دب���ي،  ل��ت��ج��ار  ا�سرتاتيجية 
ال�سرتاتيجية  ال���ب���واب���ة  ه���ي  الإم�������ارة 

لتحويلها  الأم���ث���ل  وال���ط���رق  امل�ستقبلية 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف حلول  ق��ّي��م��ة  ف��ر���ض  اإىل 
للجميع،  الطاقة  اأم��ن  ت�سمن  م�ستدامة 
ب�سكل  املوؤمتر  التزامنا مببادئ  اإط��ار  ويف 
عام فاإننا ن�سعى من خالل م�ساركتنا اإىل 
من  وال���س��ت��ف��ادة  اإ���س��اف��ي��ة  قيمة  حتقيق 
اجتماع كل هذه الأطراف العاملية الفاعلة 
يف القطاع، وتر�سيخ مكانتنا على خريطة 

الطاقة العاملية«.
يعقد  ال��ذي  العاملي  الطاقة  موؤمتر  ويعّد 

وق�����ال ال���دك���ت���ور م��ط��ر ال���ن���ي���ادي، وكيل 
اللجنة  ورئي�ض  وال�سناعة  الطاقة  وزارة 
الرابع  العاملي  الطاقة  ملوؤمتر  التنظيمية 
وال���ع�������س���ري���ن: ت���ع���د م��وؤ���س�����س��ة ال���ب���رتول 
الكويتية اأحد اأكر �سركات النفط والغاز 
م�سريتها  وحت��ظ��ى  ال��ع��امل،  يف  الرئي�سة 
ب��ال��ن��ج��اح��ات والإجن�����ازات،  ي��زخ��ر  ب�سجل 
موؤ�س�سة  ك�������اأول  ب��ان�����س��م��ام��ه��ا  ون���ف���خ���ر 
امل��وؤمت��ر، وفيما تعد  رع��اة  خليجية �سمن 
املوؤ�س�سة رائدًة يف اإمدادات الطاقة الآمنة 
رعايتها  ف��اإن  العاملية،  لل�سوق  والنظيفة 
اإثراء فعاليات املوؤمتر  �ست�سم بال �سك يف 
بالقطاع،  العميقة  انطالقاً من معرفتها 
لالجتاهات  روؤي��ت��ه��ا  م�ساركة  ع��ن  ف�ساًل 
كما  وال���غ���از،  ال��ن��ف��ط  ل��ق��ط��اع  امل�ستقبلية 
ت�����س��ك��ل ه���ذه ال��رع��اي��ة دل���ي���اًل ب�����ارزاً على 
ال�سركات  اأك����ر  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  ط��م��وح��ن��ا 
ال�سناعة  وخ��راء  وامل�ستثمرين  ال��رائ��دة 
اإىل اأبو ظبي العام املقبل، وناأمل اأن ت�سكل 
الإقليمية  لل�سركات  ح��اف��زاً  م�ساركتهم 
ر�سم  يف  وامل�����س��ارك��ة  لالن�سمام  الأخ����رى 

م�ستقبل الطاقة.
ال��ع��د���س��اين، نائب  ن���زار  وم��ن جانبه ق��ال 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض  ال��رئ��ي�����ض 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

الطاقة  ملوؤمتر  التنظيمية  اللجنة  اأعلنت 
ال��ع��امل��ي ال���راب���ع وال��ع�����س��ري��ن ام�������ض، عن 
اإىل  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  ان�سمام 
والع�سرين  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  رع���اة  قائمة 
ل��ل��م��وؤمت��ر ك�����راٍع ف�����س��ي، ومب���وج���ب هذه 
خليجي  راٍع  اأول  املوؤ�س�سة  تكون  الرعاية 
من خ��ارج دول��ة الإم���ارات للموؤمتر الذي 
ت�ست�سيفه العا�سمة الإماراتية اأبو ظبي، 
حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
الوطني  اأب���و ظ��ب��ي  م��رك��ز  اهلل، وذل���ك يف 
 12 اإىل   9 الفرتة من  خ��الل  للمعار�ض 

�سبتمر 2019.     
وت��ع��م��ل م��وؤ���س�����س��ة ال���ب���رتول ال��ك��وي��ت��ي��ة يف 
ن�ساطات متعددة منها اكت�ساف م�ستودعات 
الوقود  وتوفري  للهيدروكربونات  جديدة 
والطائرات  لل�سيارات  والآم����ن  النظيف 
وحمطات  ال���زراع���ي���ة  والآلت  وال�����س��ف��ن 
العديد  امل��وؤ���س�����س��ة  ت���وف���ر  ك��م��ا  ال���ط���اق���ة. 
الأ�سا�سية  البرتوكيماوية  املنتجات  م��ن 
التحويلية  ال�����س��ن��اع��ات  يف  ال�������س���روري���ة 

الرئي�سة يف الع�سر احلديث.  

رئي�ض  ال��ع��ام��ري  ح�������م  ب��ن  م�س�������لم 
حم  ب���ن  جمموع���������ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
وج����م����ال ���س��ي��ف اجل��������روان اأم������ني عام 
جم��ل�����ض الإم��������ارات ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 

اخلارج.
املوا�سيع  امل�ستديرة  الطاولة  وتناولت 

املختلفة ذات ال�سلة يف جمال القت�ساد 
القطاعات  يف  وال�ستثمارات  والتجارة 
اأ�سواق اقت�سادية  ذات الأولوية واإن�ساء 
القطاع  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  ج��دي��دة 
اخل���ا����ض وال�������س���رك���ات الب���ت���ك���اري���ة يف 

جمهورية كازاخ�ستان.

�ساغينتايف  باخيتجان  معايل  تراأ�سها 
جلمهورية  ال�������وزراء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 

كازاخ�ستان.
امل�����س��ت��دي��رة عدد  ال���ط���اول���ة  ����س���ارك يف 
احلكومة  يف  امل�������س���وؤول���ني  ك���ب���ار  م����ن 
ال�س�������يخ  و�س�����عادة  ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ة 

•• اأ�صتانا -وام:

اأحمد  ال��دك��ت��ور حم��م��د  ���س��ع��ادة  ح�سر 
الدولة  ���س��ف��ري  اجل���اب���ر  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ك��ازاخ�����س��ت��ان جل�سة  ل���دى ج��م��ه��وري��ة 
التي  حول ال�ستثمارات يف كازاخ�ستان 

املتغرية  وامليول  الحتياجات  على  تركز 
خدمة  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��ع��ا���س��ر  للم�سافر 
فاي(  )واو  املطور  الال�سلكي  الن��رتن��ت 
والنقل املبا�سر ملباريات كاأ�ض العامل لكرة 

الأطعمة  خل���ي���ارات  وال��رتق��ي��ات  ال��ق��دم 
وامل�سروبات بالإ�سافة اإىل خدمات ال�سبا 

ال�سحي ومتنزه القفز الرتامبولني. 
امل����ط����ار خ�����الل عطلة  ا���س��ت�����س��اف  ك���م���ا 

لتجربة  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ط��وي��ر  ل�����س��م��ان 
وخيارات العمالء، بالتعاون مع �سركائنا 
اإننا م�سرورون  املطار.  نطاق  كامل  على 
بال�سرتاك  اجل��ائ��زة  ه���ذه  بتلقي  ج���داً 
على  وتعقيباً  ب��دب��ي.  احل��رة  ال�سوق  م��ع 
كومل  ال�سيد  ق��ال  ال�سفر  جتزئة  جوائز 
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  ماكلوجلني 
الأول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل����دي����ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��ل�����س��وق احل����رة ب���دب���ي: ي�����س��ع��دن��ا الفوز 
التجزئة(  لبيئة  مطار  )اأف�سل  بجائزة 
ب��ال���س��رتاك م��ع م��ط��ارات دب���ي. وي�سكل 
جيل الألفية �سريحًة هامة من عمالئنا 
اإيراداتهم  اأف�����س��ل  الآن  ي��ج��ن��ون  ف��ه��م 
ويعي�سون اأجمل �سنوات ال�سفر، ونتطلع 
الت�سويقية  جهودنا  يف  مل�ساركتهم  دائماً 

وتوقع متطلباتهم يف جمال الت�سوق.
واأطلق مطار دبي ال��دويل ال��ذي ميتلك 
���س��ه��رة وا����س���ع���ة ب���ني امل�����س��اف��ري��ن حول 
ال���ع���امل ع��ل��ى اأن����ه ج��ن��ة ال��ت�����س��وق املعفى 
املبادرات  م��ن  �سل�سلًة  ال�����س��رائ��ب،  م��ن 
ه���ذا ال��ع��ام ���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه التي 

•• دبي-الفجر:

، التي   تلقت ا�سرتاتيجية مطارات دبي 
امل�ستهلك من  زيادة خيارات  تعتمد على 
اخلدمات،  وع��رو���ض  التجزئة  منتجات 
امل�سافرين  باختيار  كبرياً  عاملياً  اعرتافاً 
م��ن ج��ي��ل الأل��ف��ي��ة م��ط��ار دب���ي ال���دويل  
بيئة  جم���ال  يف  م��ط��ار  “اأف�سل  ل��ي��ك��ون 
جتزئة  ج��وائ��ز  ح��ف��ل  خ���الل  التجزئة” 
تنظيمه  مت  ال�������ذي   2018 ال�������س���ف���ر 
موؤخراً يف �سنغافورة. ومت اختيار اأ�سماء 
امل��ر���س��ح��ني ل��ف��ئ��ات امل���ط���ارات م��ن نتائج 
امل�سافرين  اآلف  جتربة  يغطي  ا�ستبيان 
العامل  م���ط���ارا ح���ول   42 اأف�����س��ل  ع���ر 

خالل مدة 6 اأ�سهر.
الرئي�ض  ن���ائ���ب  ب������اري  ي���وج���ني  وق������ال 
التنفيذي لل�سوؤون التجارية يف مطارات 
دبي: ما مييز بع�ض اجلوائز هو اختيار 
عمالئنا مطار دبي الدويل ليكون اخليار 
الأول لهم بناًء على جتربتهم اخلا�سة. 
املبذولة  بجهودنا  اع���رتاف  اأك���ر  وه���ذا 

�سفري الدولة يف اأ�ستانا يح�سر جل�سة حول ال�ستثمارات يف كازاخ�ستان

جيل الألفية ي�سوت ملطار دبي الدويل كاأف�سل بيئة لبيع التجزئة
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املال والأعمال

 اأ�سول البنوك الوطنية تقفز
 اإىل 2.375 تريليون درهم

•• اأبوظبي-وام: 

درهم  تريليون   2.375 نحو  اإىل  الوطنية  البنوك  اأ���س��ول  اإج��م��ايل  قفز 
بزيادة ن�سبتها 1.8 يف املائة وقيمتها نحو 42 مليار درهم خالل ال�سهور 
ال�سادرة عن  البيانات  اأح��دث  العام اجل��اري.. بح�سب  الأوىل من  اخلم�ض 

م�سرف الإمارات املركزي ام�ض.
ووفقا للبيانات.. ا�ستحوذت البنوك الوطنية على 87 يف املائة من اإجمايل 
2.735.6 مليار درهم يف  بلغت  والتي  الدولة  امل�سريف يف  اأ�سول اجلهاز 
درهم مع  مليار   360.2 اإىل  الأجنبية  البنوك  اأ�سول  قيمة  و�سلت  حني 

نهاية �سهر مايو املا�سي.
واأظهرت البيانات ذاتها اأن اأ�سول البنوك الوطنية ارتفعت بن�سبة 3.9 يف 
يناير  الفرتة من  89 مليار درهم يف  ال�سنوي وبواقع  امل�ستوى  املائة على 
الذي و�سلت فيه   2017 العام  ذاتها من  الفرتة  وحتى مايو مقارنة مع 

اإىل نحو 2.286 تريليون درهم.
الر�سيد  اإجمايل  بلغ  الوطنية..  للبنوك  الإقرا�سي  الن�ساط  وعلى �سعيد 
1.422.4 تريليون درهم يف نهاية �سهر مايو املا�سي بزيادة قدرها نحو 
31 مليار درهم مقارنة مع �سهر دي�سمر 2017 والتي و�سلت فيها اإىل 

1391 تريليون درهم.
املائة  يف   88 نحو  الوطنية  البنوك  قدمه  ال��ذي  الئتمان  قيمة  و�سكلت 
دولة  امل�سريف يف  الذي قدمه اجلهاز  الئتمان  ر�سيد  اإجمايل  تقريبا من 
اإىل نحو  امل��ا���س��ي وال����ذي و���س��ل��ت قيمته  ن��ه��اي��ة �سهر م��اي��و  الإم�����ارات م��ع 

1.617 تريليون درهم.
وبلغت قيمة الن�ساط الإقرا�سي للبنوك الأجنبية 195 مليار درهم تقريبا 
مع نهاية �سهر مايو املا�سي اأي ما ن�سبته 12 يف املائة من اإجمايل ر�سيد 

القرو�ض للجهاز امل�سريف.
اأما على جانب الودائع.. فقد ارتفع ر�سيد البنوك الوطنية من الودائع اإىل 
1.470 تريليون درهم ت�سكل ما ن�سبته 88 يف املائة من اإجمايل الودائع 
قيمة  و�سلت  حني  يف  املا�سي..  مايو  �سهر  نهاية  يف  امل�سريف  اجلهاز  ل��دى 
املائة من  12 يف  وبن�سبة  دره��م  201 مليار  اإىل  الأجنبية  البنوك  ودائ��ع 

اإجمايل الر�سيد الإجمايل للودائع يف اجلهاز امل�سريف.
ي�سار اإىل اأن اإجمايل عدد البنوك الوطنية ي�سل اإىل 22 بنكا وطنيا.. فيما 

يبلغ عدد البنوك الأجنبية 38 بنكا وفقا لإح�ساءات امل�سرف املركزي.

جمل�س اأبوظبي للجودة ي�سيد بوعي امل�ستهلكني
••اأبوظبي- وام:

البنية  بتطوير  املعنية  اجلهة   - واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�ض  اأ�ساد 
املوازين  مطابقة  ح��ول  امل�ستهلكني  بوعي   - اأبوظبي  يف  للجودة  التحتية 
وال�سرتاطات  للموا�سفات  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  التجار  قبل  من  امل�ستخدمة 
التوا�سل  الالزمة خا�سة بعد مقطع الفيديو الذي مت ن�سره على مواقع 
اأف��راد املجتمع وال��ذي يعر�ض فيه عدم مطابقة  اأحد  الجتماعي من قبل 

ودقة اأحد املوازين التجارية يف الإمارة.
املن�ساأة  التعرف على  بعد  وذل��ك  الالزمة  الإج���راءات  باتخاذ  املجل�ض  وق��ام 
من خالل بطاقة البيانات الظاهرة على مل�سق عالمة الثقة وبعد زيارة 
اإدارة مراقبة الأ�سواق والقيام بعملية التحقق  الفريق الفني املخت�ض من 
م��ن امل��ي��زان تبني اأن امل��ي��زان مطابق ل��ال���س��رتاط��ات الإل��زام��ي��ة ال����واردة يف 
اأن اختالف القراءات التي ظهرت يف املقطع املن�سور كان  الت�سريعات واأكد 

ب�سبب عدم ثبات و�سعية امليزان يف املكان املخ�س�ض له.
قراءات  دق��ة  �سمان  م��ن  التاأكد  م��ن  دوري  ب�سكل  يقوم  اأن��ه  املجل�ض  واأك���د 
للموا�سفات  مطابقة  مل��وازي��ن  التجار  ا�ستخدام  على  ويحر�ض  امل��وازي��ن 
اأدوات  كافة  على  التحقق”  “مت  الذهبية  التحقق  عالمة  تثبيت  وكذلك 
القيا�ض بهدف التاأكد من دقة املوازين والكميات و�سمان بيئة اأ�سواق اأكرث 
على  حا�سلة  املجل�ض  يف  الأ���س��واق  مراقبة  اإدارة  اأن  يذكر  وعدالة.  �سالمة 
 «  ISO/IEC 17020  « القيا�سية  للموا�سفة  وفقا  ال��دويل  العتماد 
الر�سيدة يف حتقيق خطة  القيادة  املجل�ض بتوجهات  التزام  وهو ما يعك�ض 
اأبوظبي. ويف ذات الوقت يدعو املجل�ض امل�ستهلكني اإىل �سرورة التاأكد من 
وجود عالمات التحقق الذهبية قبل قيامهم بعملية ال�سراء با�ستخدام اأداة 
قيا�ض قانونية “ميزان” حيث اأنه يف حال عثورهم على اأداة قيا�ض ل حتمل 
من  فالبد  احل��م��راء  الرف�ض  عالمة  حتمل  اأو  الذهبية  التحقق  عالمة 
التوا�سل مع املجل�ض عر القنوات الر�سمية من خالل الت�سال والإبالغ 

عن هذه الأداة يف مركز الت�سال احلكومي على الرقم 800555.
اأعلى  وف��ق  اجل���ودة  واأن��ظ��م��ة  معايري  تطبيق  على  حر�سه  املجل�ض  واأك���د 
والتجار  والعاملني  املوردين  التزام  الدولية ويعمل على �سمان  امل�ستويات 

يف جميع القطاعات بهذه املعايري.

ماليني درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�س  806
•• دبي -وام:

806 ماليني درهم..  اأكرث من  حققت الت�سرفات العقارية يف دبي ام�ض 
حيث �سهدت دائرة الأرا�سي والأمالك ت�سجيل 140 مبايعة بقيمة 229 
مليون درهم منها 17 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 68 مليون درهم و 123 

مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 161 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة حدائق 
14 مليون درهم يف منطقة  تليها مبايعة بقيمة  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
وادي  منطقة  يف  دره��م  ماليني   7 بقيمة  مبايعة  تليها  التجاري  اخلليج 
وت�سدرت منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد املناطق من    .7 ال�سفا 
تلتها  دره��م  مليون   21 بقيمة  مبايعات   3 �سجلت  اإذ  املبايعات  عدد  حيث 
منطقة معي�سم الأول بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 6 ماليني درهم وثالثة 

يف ور�سان الأوىل بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 3 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل.. جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون 
درهم مبنطقة اجلداف كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم 
يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد و اأخريا مبايعة بقيمة 4 ماليني 
املناطق  التجاري  اخلليج  وت�سدرت منطقة  برج خليفة.  دره��م يف منطقة 
 20 بقيمة  18 مبايعة  �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  من حيث عدد مبايعات 
 9 13 مبايعة بقيمة  املطار بت�سجيلها  مليون درهم تلتها منطقة مدينة 
 3 بقيمة  مبايعة   12 بت�سجيلها  الأوىل  ور�سان  يف  وثالثة  دره��م  ماليني 

ماليني درهم.

املدينة امل�ستدامة توؤكد تناق�س حجم انبعاثاتها من غازات الدفيئة يف 2017
ول  اخلليج.  مبنطقة  القا�سي  امل��ن��اخ  يف 
امل�ستدامة  املدينة  بني  ال�سراكة  تقت�سر 
الفطرية  ل��ل��ح��ي��اة  الإم�������ارات  وج��م��ع��ي��ة 
الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  قيا�ض  على 
الالزمة  ال��ت��ق��اري��ر  واإع������داد  امل��دي��ن��ة  يف 
اأف�سل  م��ن  ال��ت��اأك��د  ت�سمل  ب��ل  فح�سب، 
الكربون  انبعاثات  من  للحد  املمار�سات 

من الأن�سطة ال�سكنية وغري ال�سكنية. 
تتعاون  امل�ستدامة  املدينة  اأن  اإىل  ي�سار 
الفطرية  للحياة  الإم���ارات  جمعية  مع 
وت�سجيع  امل�����ن�����اخ،  ل���ت���غ���ري  ل���ل���ت�������س���دي 
من  واحل��د  املتجددة،  الطاقة  ا�ستخدام 
ان��ب��ع��اث��ات غ���ازات الح��ت��ب��ا���ض احل���راري، 
على  ب��الع��ت��م��اد  امل��دي��ن��ة  اأداء  وق��ي��ا���ض 
وت�سلط  ال��رئ��ي�����س��ي��ة.  الأداء  م��ق��اي��ي�����ض 
با�ستمرار  ال�����س��وء  امل�����س��ت��دام��ة  امل��دي��ن��ة 
على ال�سبل التي تتبعها لتكون منوذًجا 
للم�ساريع منخف�سة الكربون يف القطاع 
الإم����ارات  دول���ة  م�ستوى  على  ال��ع��ق��اري 
الأثر  م��ن  والتقليل  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ال�سكنية، والإ�سهام  امل�ساريع  البيئي من 

ا بالنمو القت�سادي.  اأي�سً

الطاقة  نظم  جم��ال  يف  جديدة  تقنيات 
مفاهيم  تطبيق  نحو  وال��ت��ق��دم  وامل��ي��اه، 
مبا  العاملية،  اخل�سراء  املباين  وم��ب��ادئ 
يمُ�سهم يف حماية البيئة وحتقيق الفائدة 

للمتعاملني على املدى البعيد.

اإىل منتجات وحلول  الأفكار  لتحويل هذه 
الأ�سواق  يف  بالتناف�سية  تتميز  م��ب��ت��ك��رة، 
وب�سفتنا  اأب��وظ��ب��ي.  م��ن  ان��ط��الًق��ا  العاملية 
احللول  يف  �سًة  متخ�سّ وط��ن��ي��ًة  جم��م��وع��ًة 
والبتكار،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
يمُ�سعدنا ال�سعي نحو تطوير اأمُفق التعاون مع 
�سركائنا الرئي�سيني يف جمال التكنولوجيا 
واحللول الذكية يف دولة الإمارات العربية 
النمو  عجلة  دفع  ا�ستمرار  بهدف  املتحدة، 
والبتكار  الرقمية  التكنولوجيا  قطاع  يف 
وتعزيز مكانة الدولة كاأحد املراكز العاملية 
ال��رائ��دة يف ال��ق��ط��اع. ويف ه��ذا الإط����ار من 
الفر�سة  بهذه  نرحب  اأن  ي�سرنا  البتكار، 
ل���ت���ع���زي���ز ت���ع���اون���ن���ا م����ع ه���ي���ئ���ة الأن���ظ���م���ة 
واخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي، ول ريب 
ملزيد  جديدًة  اآفاًقا  تفتح  ال�سراكة  هذه  اأن 

التعاون بني الطرفني.

القت�ساد  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اأج����ل  م��ن 
منخف�ض الكربون والأخ�سر.

الرئي�ض  �سعيد،  ف��ار���ض  املهند�ض  وق���ال 
“داميوند  ل���������س����رك����ة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
تطوير  ع����ن  امل�������س���وؤول���ة  ديفلوبرز” 
نتائج  “توؤكد  امل�ستدامة”:  “املدينة 
اأن  الدفيئة  غ��ازات  انبعاثاتنا من  حجم 
على  با�ستمرار  تعمل  امل�ستدامة  املدينة 

مواجهة تغري املناخ واحلد من انبعاثات 
“اتفاقية  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ال��ك��رب��ون، 
التنمية  واأه��������داف  للمناخ”  ب���اري�������ض 
من  املزيد  �سنتخذ  اننا  كما  امل�ستدامة.، 
انبعاثاتنا،  خ��ف�����ض  ل���زي���ادة  اخل���ط���وات 
من  واط  ميغا   3.6 اإ�سافة  خ��الل  من 
وا�ستخدام  النظيفة،  ال�سم�سية  الطاقة 
وقود الديزل احليوي يف اأن�سطة البناء،  
التوعية  ح��م��الت  لإط�����الق  ب��الإ���س��اف��ة 

املختلفة املوجهة للمقيمني وال�سكان«.
اللطيف،  ع��ب��د  م�سطفى  ليلى  وق��ال��ت 
الإم����ارات للحياة  ال��ع��ام جلمعية  امل��دي��ر 
ال�سندوق  م���ع  )ب���ال���ت���ع���اون  ال��ف��ط��ري��ة 
بات  امل��ن��اخ  تغري  اإن  للطبيعة(:  العاملي 
الوقت  يف  الأهمية  بالغة  م�ساألة  ميثل 
واملجتمعات  ل��ل��م��دن  ومي��ك��ن  ال���راه���ن، 
هذا  مواجهة  يف  حمورًيا  دوًرا  تلعب  اأن 
التحدي العاملي. وتعّد املدينة امل�ستدامة 
من���وذًج���ا مم���ت���اًزا ح���ول ك��ي��ف��ي��ة تطوير 
ال�ستخدامات،  م���ت���ع���ددة  امل���ج���م���ع���ات 
ي��ت��م��ا���س��ى م���ع مبادئ  وت�����س��غ��ي��ل��ه��ا مب���ا 
النبعاثات، حتى  وانخفا�ض  ال�ستدامة 

ال�سكان  انتقل   ،2017 ال��ع��ام  وخ���الل 
وو�سل  �سقة،   200 و  فيال   363 اإىل 
 1900 م����ن  ي���ق���رب  م����ا  اإىل  ع����دده����م 
النبعاثات  حجم  نتائج  وتبني  �سخ�ض. 
اأن كثافة غازات الدفيئة للفلل يف املدينة 
امل�ستدامة تقل بن�سبة 50٪ تقريًبا عن 
الإم���ارات. وجنحت  التقليدية يف  الفلل 
تاأثري  حت��ق��ي��ق  يف  امل�����س��ت��دام��ة  امل���دي���ن���ة 
الفعال،  الت�سميم  بف�سل  ن�سبًيا  اأق���ل 
على  ال�سم�سية  الطاقة  من  وال�ستفادة 
ال�سطح، وا�ستخدام العربات الكهربائية 
التي تعمل بالطاقة ال�سم�سية، وحتويل 
ع�سوي،  �سماد  اإىل  الع�سوية  النفايات 
منخف�سة  امل�������ب�������ادرات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
ال���ك���رب���ون. وي���ق���ل ن�����س��ي��ب ال���ف���رد من 
 ٪42 بن�سبة  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك 

و 30٪ من متو�سط دبي على التوايل.
للروتوكول  وفقا  التقرير  اإع���داد  ومت 
الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  العاملي حلجم 
التحقق  كما جرى  امل�سروع،  نطاق  على 
م��ن ن��ت��ائ��ج الن��ب��ع��اث��ات م��ن ق��ب��ل “دبي 
كربون”، وهي �سركة خا�سة مت اإن�ساوؤها 

•• دبي-الفجر:

جممع  اأول  امل�ستدامة،  املدينة  اأ�سبحت 
م�����س��ت��دام ق��ي��د ال��ت�����س��غ��ي��ل ب��ال��ك��ام��ل يف 
م�ستقل  جممع  اأول  الأو����س���ط،  ال�����س��رق 
انبعاثات  حجم  عن  يك�سف  املنطقة،  يف 
غ��ازات الدفيئة. وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة يف 
اإطار التعاون ال�سرتاتيجي بني املدينة 
للحياة  الإم��ارات  جمعية  مع  امل�ستدامة 
ال�سندوق  م���ع  )ب���ال���ت���ع���اون  ال��ف��ط��ري��ة 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة(. وي���ب���ل���غ اإج���م���ايل 
للعام  امل�ستدامة  املدينة  يف  النبعاثات 
 8،761 جمموعه  ما   2017 املا�سي 
اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  من  مكافًئا  طًنا 
على  الكهرباء  ت�ستحوذ  حيث  الكربون، 
ما ن�سبته 50٪، والنفايات 38٪، واملياه 
غازات  ح��ج��م  وي��غ��ط��ي   .*٪11 بن�سبة 
الدفيئة النبعاثات ال�سادرة من املرحلة 
وكذلك  ب��ال��ك��ام��ل،  الأوىل  الت�سغيلية 
الكهرباء  ب��اإن��ت��اج  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
وال���وق���ود م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ل 
تزال حتت الإن�ساء يف املدينة امل�ستدامة. 

ومتتلك “�ساند” ق�سماً للخدمات يمُقدم 
النظافة  خ��دم��ات  العاملة  ك���وادره  ع��ر 
موؤ�س�سات  ال�سركة  تمُ�ساعد  كما  والأم��ن. 
ال��ع��ام واخل���ا����ض يف برامج  ال��ق��ط��اع��ني 
تقدمي  ويف  وتطبيقاتها،  الطاقة  كفاءة 

اأ�سحاب هذه اجلهات من تطوير اآليات 
من  م�ساريعهم.    يف  والتو�سع  عملهم 
، كرم �سعادة وليد ال�سايغ،  اأخرى  جهة 
ال�سارقة  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
ال��دك��ت��ور ج��ريت ريج،  لإدارة الأ����س���ول  
“�ساند”،  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
تقديرا له على جهوده التي بذلها منذ 
اأ�سهم  مم��ا  الآن،  وحتى  ال�سركة  اإن�ساء 
ال�سرتاتيجية   ال�سراكة  ه��ذه  اإجن��اح  يف 

وعمل ال�سركة. 
تعيني  اأي�������س���اً  الج���ت���م���اع  خ�����الل  ومت 
اأتعابه  وحت����دي����د  اخل����ارج����ي  امل����راج����ع 
نظام  مناق�سة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ن��وي��ة، 
اخلا�ض  واملكافاآت  والرتقيات  الدرجات 
ب��امل��وظ��ف��ني، وب��ح��ث ت��وزي��ع��ات الأرب�����اح 
�سبل  امل�ساركون  ناق�ض  كما  امل�ستقبلية. 
على  الرتكيز  خالل  من  العمل  تطوير 
وال�����س��الم��ة، وتدريب  ال�����س��ح��ة  ف��ح�����ض 
الدخان.   وكا�سفات  وال�سالمة،  ال�سحة 

بها  التي تقوم  ال�سمولية  من اخلدمات 
يف جمال اإدارة الطاقة. 

م��ن املوا�سيع  وت��ن��اول الج��ت��م��اع ع����دداً 
بع�ض  على  التاأكيد  �سملت  التي  املهمة 
امل���رت���ب���ط���ة بعمل  الإداري����������ة  ال��ق�����س��اي��ا 
جانب  اإىل  ال�����س��اب��ق،  الإدارة  جم��ل�����ض 
املالية، مبا يف ذلك  التقارير  ا�ستعرا�ض 
وامل��ي��زان��ي��ات، وخطط  امل��وج��ودات  قائمة 
مالءمتها  وم������دى  امل���ق���رتح���ة  ال���ع���م���ل 

ل�سرتاتيجية ال�سركة. 
وقال الدكتور جريت ريج: تتطلع �سركة 
�ساند اإىل لعب دور اأكرث تاأثرياً يف جمال 
املباين من خالل  املرافق و�سيانة  اإدارة 
يف  امل�ستدامة  امل��م��ار���س��ات  على  الرتكيز 
احلفاظ على املوارد واحلد من ا�ستهالك 
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه، م���ع ت��ع��زي��ز اإج������راءات 
ال�سالمة والأمان، بهدف زيادة القدرات 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات يف 
اإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات، ومتكني 

•• ال�صارقة-الفجر:

اأم�����ض الول الث��ن��ني، اجتماع  ي��وم  عقد 
اإدارة  ���س��رك��ة  “�ساند”،  اإدارة  جم��ل�����ض 
بني  امل�سرتكة  امل��ب��اين  و�سيانة  امل��راف��ق 
و”اآبليونا”  الأ����س���ول  لإدارة  ال�����س��ارق��ة 

الأملانية لإدارة املرافق وال�سيانة. 
الإدارة  رئي�ض جمل�ض  وتراأ�ض الجتماع 
الدكتور جريت ريج، واإبراهيم احلوطي، 
الكتبي،  الإدارة، و�سلطان  ع�سو جمل�ض 
واإي���ه���اب عا�سي،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  ال��رئ��ي�����ض 
ع�سيلي،  وخ��دي��ج��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات،  م��دي��ر 
الب�سرية والإداري���ة، وجاد  امل��وارد  مدير 

حاج ح�سن، تنفيذي خدمات الدعم.
وتقدم “�ساند” جمموعة من اخلدمات 
تت�سمن  للعمالء،  ال�سلة  ذات  الفنية 
ومبادرات  الطاقة،  اإدارة  ا�سرتاتيجيات 
من  احل�����د  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال����س���ت���دام���ة 
وذل��ك كجزء  وامل��ي��اه،  الطاقة  ا�ستهالك 

الأنظمة  هيئة  مع  �سراكتنا  تعّد  بالقول: 
واخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة ع��الم��ًة ب����ارزًة وتتخذ 
ا�سرتاتيجيًة.  هي  ما  بقدر  رم��زي��ًة  اأهميًة 
ح��ي��ث ت��ق��وم ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ع��ل��ى تطوير 
من�سات  على  قائمة  مبتكرة  تقنية  حلول 
واأن��ظ��م��ة م��ت��ط��ورة ميكن ال���س��ت��ف��ادة منها 
وب�سكل  ال��ع��امل،  ح��ول  خمتلفة  مناطق  يف 
الأعمال  ق���ط���اع  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى 
العاملي الذي ي�سهد معدلت منو م�سطردة 
تلبي احتياجات ال�سركات والأفراد على حد 
هدفنا  يتمثل  الها�سمي:  واأ���س��اف  ���س��واء.  
الرئي�سي يف تعزيز مكانة الإمارات العربية 
املتحدة يف جمال التكنولوجيا على م�ستوى 
العامل، من خالل توفري بيئة جاذبة لرواد 
الأعمال والأفكار املبتكرة واحللول القائمة 
ال�سطناعي،  وال��ذك��اء  التكنولوجيا  على 
والتمويلي  ال���س��ت��ث��م��اري  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

والرئي�ض  ال��ذك��ي��ة،  واخل���دم���ات  الأن��ظ��م��ة 
التنفيذي للتكنولوجيا يف �سركة األغوريثما 
�سعادة  بح�سور  مهاجان،  ديفيا�ض  ال�سيد 
الدكتورة رو�سة ال�سعدي، مدير عام هيئة 
والدكتور  ال��ذك��ي��ة،  واخل���دم���ات  الأن��ظ��م��ة 
�سالح الها�سمي الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
األ���غ���وري���ث���م���ا، وم�������س���وؤول���ني ومم��ث��ل��ني عن 
التفاهم،  اجلانبني.   وتعليًقا على مذكرة 
املدير  املن�سوري  حممد  �سعيد  ال�سيد  قال 
احلكومية  اخل���دم���ات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل�������س���رتك���ة ب��ه��ي��ئ��ة الأن���ظ���م���ة واخل����دم����ات 
ال��ذك��ي��ة: ي��اأت��ي ت��وق��ي��ع امل��ذك��رة م��ع �سركة 
األغوريثما يف اإطار حر�ض الهيئة على تعزيز 
كافة اجلهود امل�سرتكة والتعاون املثمر بني 
يف  واخل��ا���س��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف 
لالبتكار  متكاملة  منظومة  تطوير  �سبيل 
ع��ل��ى عمليات  ي��رت��ك��ز  ن��ه��ج ع��م��ل  وت��ب��ن��ي 
البحوث والتطوير وتوظيف اأحدث تقنيات 
التكنولوجيا والت�سال يف العامل، من اأجل 
يف  العلمية  الب���ت���ك���ارات  اأف�����س��ل  اح��ت�����س��ان 
واأمن  ال�سحية  واخلدمات  التعليم،  قطاع 
ي�سهم  مما  الرقمية،  والبيانات  املعلومات 
اأب��وظ��ب��ي كمركز  ب����دوره يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 

عاملي لالبتكار التكنولوجي.
الها�سمي  �سالح  ال��دك��ت��ور  اأف���اد  جهته  م��ن 

كما �ست�سهم هذه املذكرة يف تعزيز التعاون 
وتطبيق  تطوير  ن��ط��اق  يف  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
البيانات  قواعد  جم��الت  يف  التكنولوجيا 
الأ�سول  وت���ب���ادل  ب��ل��وك��ت�����س��ني،  املمُت�سل�سلة 
النا�سئة  ال�سركات  دع��م  وكذلك  الرقمية، 
امل�ساريع  حا�سنات  قطاع  تعزيز  خالل  من 
على  ال��ق��ائ��م��ة  الأع����م����ال  ورّواد  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
التكنولوجيا والذكاء ال�سطناعي، وغريها 
الطرفني.  لكال  ال�سلة  ذات  امل��ج��الت  م��ن 
كما تعتزم هيئة الأنظمة واخلدمات الذكية 
التعاون  نطاق  تو�سيع  األغوريثما  و�سركة 
التفاهم  م��ذك��رة  خ���الل  م��ن  بينهما  فيما 
لإن�ساء مركز  مًعا  هذه عر ح�سد اجلهود 
لتمكني  ال���س��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء  يف  التميز 
وال�سركات  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ن  ك���ّل 
البحوث  اإدارة  م��ن  اخل��ا���س��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
با�ستخدام  البحثية اخلا�سة بها  والرامج 
اأحدث الرجميات واملن�سات التكنولوجية 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي، اإىل 
جانب توفري برامج للريادة والتدريب على 
امل��م��ار���س��ات وال��ب��ح��وث يف املجالت  اأف�����س��ل 
التفاهم  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  مت  ال�����س��ل��ة.  ذات 
�سعيد  ال�����س��ي��د  ب����ني  م�������س���در،  م���دي���ن���ة  يف 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املن�سوري  حممد 
بهيئة  امل�����س��رتك��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات 

•• اأبوظبي-الفجر:

الذكية  الأن��ظ��م��ة واخل��دم��ات  وّق��ع��ت هيئة 
اخلدمات  �سركة  واألغوريثما،  اأبوظبي  يف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ من 
اليوم  املتحدة مقًرا لها،  العربية  الإم��ارات 
مذكرة تفاهم لو�سع اأمُ�س�ض للتعاون الوثيق 
تعاونية  م�����س��اري��ع  وط�����رح  اجل��ه��ت��ني  ب���ني 
مرتبطة مببادرات وا�سرتاتيجيات التحول 
حتقيق  اإط���ار  يف  الرقمية،  والتكنولوجيا 
ت�سهيل حياة  اإىل  ال��رام��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة 
لهم،  ال��ن��ج��اح  �سبل  ك��اف��ة  وت��وف��ري  ال�سّكان 
القت�سادية  البيئة  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 

لالإمارة. 
�ستقوم هيئة  ال��ت��ف��اه��م،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
و�سركة  ال���ذك���ي���ة  واخل�����دم�����ات  الأن���ظ���م���ة 
األ��غ��وري��ث��م��ا ب��ا���س��ت��ك�����س��اف امل���زي���د م���ن اأمُف����ق 
وا�سرتاتيجيات  م��ب��ادرات  اإط��ار  يف  التعاون 
وتعزيز  التكنولوجيا،  جم���الت  يف  رقمية 
الدقيقة،  واخل���دم���ات  امل�����س��ت��خ��دم،  جت��رب��ة 
وت��ع��زي��ز م���رون���ة ال��ع��م��ل��ي��ات والإج��������راءات 
الإدراك����ي����ة والذكاء  ���درات  ال���قمُ ��ت��ي��ح  تمُ ال��ت��ي 
احلا�سوبي،  الإب�����س��ار  م��ث��ل  ال���س��ط��ن��اع��ي 
الدقيقة  وامل��ع��اجل��ة  ال��ف��ائ��ق��ة،  وال��و���س��ائ��ط 

للغات، وواجهة امل�ستخدم والتعلم الآيل. 

جمل�س اإدارة »�ساند« ي�ستعر�س �سبل تطوير الأعمال ويناق�س توزيعات الأرباح امل�ستقبلية

هيئة الأنظمة واخلدمات الذكية يف اأبوظبي و�سركة األغوريثما  
توقعان مذكرة تفاهم يف جمال التكنولوجيا والبتكار

اجلمارك  عموم  ملديري   48 ال�  الإقليمي  الجتماع 
والأو�سط  الأدن���ى  وال�سرق  اأفريقيا  �سمال  مبنطقة 
العديد  ناق�ض  الجتماعات  هام�ض  على  عقد  ال��ذي 
اأبرزها امل�ستجدات املرتبطة  من الق�سايا املهمة من 
والتعاون  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقية  بتطبيق 
بني اجلمارك وال�سرائب على م�ستوى العامل ودور 
اجلمارك يف مكافحة التدفقات املالية غري ال�سرعية 
كيوتو  اتفاقية  ومراجعة  الأداء  قيا�ض  اإىل  اإ�سافة 
العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ع��دل��ة 
لل�سنوات املقبلة. ولفت املدير العام للهيئة اإىل اأنه مت 
خالل الجتماع ا�ستعرا�ض التقرير اخلا�ض باملكتب 
اأفريقيا  ���س��م��ال  مبنطقة  امل���ق���درة  ل��ب��ن��اء  الإق��ل��ي��م��ي 
اإعادة هيكلة  وال�سرق الأدنى والأو�سط يف ظل خطة 
جديدة  اإقليمية  ا�سرتاتيجية  خطة  واإع���داد  املكتب 

وتناولت  الإقليم.  دول  يف  اجلمركية  القدرات  لبناء 
ملنظمة  اجلمركي  التعاون  ملجل�ض   132 ال�  اجلل�سة 
اجل����م����ارك ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني جمموعة 
ومن  الأع��م��ال  ج��دول  على  املطروحة  الق�سايا  م��ن 
العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  ع��ام  اأم���ني  تقرير  بينها 
واأعمالها  املنظمة  وا�سرتاتيجية  الأداء  قيا�ض  حول 
اإىل  اإ�سافة  الأخ��رى  الدولية  املنظمات  بالتعاون مع 
بالنظام  اخل��ا���س��ة  الفنية  ال��ل��ج��ان  م�ستجدات  اآخ���ر 
وطالب  املن�ساأ.  وقواعد  اجلمركي  والتقييم  املن�سق 
الدول الأع�ساء بتوجيه مزيد من الهتمام لق�سايا 
اجلمركية  الأدوات  وتطوير  الإل��ك��رتون��ي��ة  التجارة 
معايري  اإط���ار  واع��ت��م��اد  الرقمية  ال��ت��ط��ورات  ملواكبة 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة م���ن ق��ب��ل جم��ل�����ض التعاون 

اجلمركية.

الثنائية  ال��ع��الق��ات اجل��م��رك��ي��ة  ت��ن��اول��ت  واإي��ط��ال��ي��ا 
واإمكانية تبادل اخلرات واملعلومات اجلمركية و�سبل 
وتلك  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 
جمركي.  فني  ت��ع��اون  اتفاقيات  توقيع  ع��ر  ال���دول 
مهمة  ف��ر���س��ة  م��ث��ل  الج��ت��م��اع  اإن  بوع�سيبة  وق���ال 
املطروحة  والق�سايا  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  للوقوف 
على ال�ساحة القت�سادية واجلمركية العاملية م�سريا 
اإىل اأن م�ساركة دولة الإمارات تعك�ض حر�ض الدولة 
ع��ل��ى مم��ار���س��ة دوره����ا ال��ف��اع��ل يف خ��ري��ط��ة التجارة 
العاملية وم�ساركتها يف تطوير ودفع العمل اجلمركي 
عادلة.  وجت���ارة  اآم��ن  جمتمع  اإىل  للو�سول  العاملي 
واأ�ساف اأن اجتماعات الدورة 132 ملنظمة اجلمارك 
العاملية ناق�ست العديد من الق�سايا الهامة املطروحة 
اأن  اإىل  الدويل م�سريا  العمل اجلمركي  اأجندة  على 

•• اأبوظبي-وام:

 132 ال���دورة  الإم���ارات يف اجتماعات  �ساركت دول��ة 
نهاية  التي عقدت  العاملية  ملجل�ض منظمة اجلمارك 
منظمة  مقر  يف  اأي���ام   3 م��دى  على  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
الدولة  وف��د  ت��راأ���ض  بروك�سل.  يف  العاملية  اجل��م��ارك 
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  بوع�سيبة  جمعة  حممد  ���س��ع��ادة 
الحتادية للجمارك و�سم �سعادة حممد مري ال�سراح 
بال�سارقة  واجل��م��ارك  البحرية  امل��وان��ئ  دائ��رة  مدير 
العالقات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ق��روب��ي  ���س��امل  و���س��ع��ود 
ال��دول��ي��ة وف��اط��م��ة حم��م��د ع��ق��ي��ل ع��ب��ا���س��ي تنفيذي 
العالقات الدولية بالهيئة. وعقد املدير العام للهيئة 
اجتماعات ثنائية مع روؤ�ساء وفود عدد من الدول من 
اأبرزها اأ�سرتاليا وال�سني والوليات املتحدة واليابان 

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات الدورة 132 ملجل�س منظمة اجلمارك العاملية
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 28/06/2018تاريخ اإلصدار :                                                      189العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

والصور والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو 
والمحتويات متعددة الوسائط األخرى 

والمنشورات اإللكترونية واأللعاب اإللكترونية؛ 
برامج الحاسوب الُمستخدمة في تسجيل وتنظيم 

وإرسال ومعالجة واإلطالع علي النصوص 
طع الفيديو والبيانات والملفات الصوتية ومقا

واأللعاب اإللكترونية فيما يتعلق بالحواسيب 
وأجهزة التليفزيون وأجهزة فك شفرات التلفزيون 

ومشغالت الملفات الصوتية ومشغالت مقاطع 
الفيديو ومشغالت الوسائط والهواتف واألجهزة 
اإللكترونية الرقمية المحمولة؛ برامج الحاسوب 

ع التي تمكن المستخدمين من برمجة وتوزي
النصوص والبيانات والرسوم البيانية والصور 

ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو ومحتويات 
الوسائط المتعددة األخرى من خالل شبكات 

االتصال العالمية وغيرها من شبكات الحواسيب 
واالتصال والشبكات اإللكترونية؛ برامج الحاسوب 
الُمستخدمة في التعرف على وتحديد أماكن وتجميع 

وإدارة البيانات والصالت بين خوادم  وتوزيع
الحاسوب والمستخدمين المتصلين بشبكات االتصال 

العالمية وغيرها من شبكات الحاسوب واالتصال 
والشبكات اإللكترونية؛ برامج الحاسوب الُمستخدمة 
في األجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة وغيرها 

ب من اإللكترونيات االستهالكية؛ برامج الحاسو
الُمستخدمة في إدارة المعلومات الشخصية؛ برامج 

التعرف على الصوت؛ برامج التعرف على 
الشخصية؛ برامج البريد اإللكتروني والرسائل؛ 
برامج الحاسوب التي تساعد على الوصول إلي 

قواعد البيانات اإللكترونية وتصفحها والبحث فيها؛ 
!الشاشات الفلورية. 

 
 رية لفظية عالمة تجا!وصف العالمة :

  SUMMITالكلمة  
 باألحرف الالتينية 

 
!

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مكتوبا إلدارة العالمات التجارية في وزارة 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد المسجل ، وذلك خالل 
!يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن  30
!

!
!
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والصور والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو 
والمحتويات متعددة الوسائط األخرى 

والمنشورات اإللكترونية واأللعاب اإللكترونية؛ 
برامج الحاسوب الُمستخدمة في تسجيل وتنظيم 

وإرسال ومعالجة واإلطالع علي النصوص 
طع الفيديو والبيانات والملفات الصوتية ومقا

واأللعاب اإللكترونية فيما يتعلق بالحواسيب 
وأجهزة التليفزيون وأجهزة فك شفرات التلفزيون 

ومشغالت الملفات الصوتية ومشغالت مقاطع 
الفيديو ومشغالت الوسائط والهواتف واألجهزة 
اإللكترونية الرقمية المحمولة؛ برامج الحاسوب 

ع التي تمكن المستخدمين من برمجة وتوزي
النصوص والبيانات والرسوم البيانية والصور 

ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو ومحتويات 
الوسائط المتعددة األخرى من خالل شبكات 

االتصال العالمية وغيرها من شبكات الحواسيب 
واالتصال والشبكات اإللكترونية؛ برامج الحاسوب 
الُمستخدمة في التعرف على وتحديد أماكن وتجميع 

وإدارة البيانات والصالت بين خوادم  وتوزيع
الحاسوب والمستخدمين المتصلين بشبكات االتصال 

العالمية وغيرها من شبكات الحاسوب واالتصال 
والشبكات اإللكترونية؛ برامج الحاسوب الُمستخدمة 
في األجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة وغيرها 

ب من اإللكترونيات االستهالكية؛ برامج الحاسو
الُمستخدمة في إدارة المعلومات الشخصية؛ برامج 

التعرف على الصوت؛ برامج التعرف على 
الشخصية؛ برامج البريد اإللكتروني والرسائل؛ 
برامج الحاسوب التي تساعد على الوصول إلي 

قواعد البيانات اإللكترونية وتصفحها والبحث فيها؛ 
!الشاشات الفلورية. 

 
 رية لفظية عالمة تجا!وصف العالمة :

  SUMMITالكلمة  
 باألحرف الالتينية 

 
!

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مكتوبا إلدارة العالمات التجارية في وزارة 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد المسجل ، وذلك خالل 
!يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن  30
!

!
!
 

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم:  243078      بتاريخ: 2015/11/04
امل�سجلة حتت رقم:  243078     بتاريخ: 2016/07/11

با�س��م: م. جلوبال ايديوكي�سن منجمنت �سي�ستمز
املتحدة العربية  المارات   ،3403385–04 فاك�ض:  وعنوانه: دبي  �ض.ب: 8607 هاتف: 04–3477770 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : التعليم والتهذيب ، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية 
والثقافية.

الواق�عة بالفئة :41
رقم    التعديالت على الطلب: 

ا�سم مالك العالمة: م. جلوبال ايديوكي�سن منجمنت �سي�ستمز
ا�سم املتنازل له : جيم�ض مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

عنوانه وحمل اإقامته: ام اند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �ض.ب. 309 جي تي، اوجالند هاو�ض، �سارع 
�ساوث ت�سري�ض، جورج تاون، جراند كاميان، جزر الكاميان

جن�سيته: جزر كاميان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/01/10

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  07/ 2018/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  يوليو 2018 العدد 12368

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم:  243079     بتاريخ: 2015/11/04
امل�سجلة حتت رقم:  243079    بتاريخ: 2016/07/28

با�س��م: م. جلوبال ايديوكي�سن منجمنت �سي�ستمز
وعنوانه: دبي  �ض.ب: 8607 هاتف: 04–3477770 فاك�ض: 04–3403385، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : التعليم والتهذيب ، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية 
والثقافية.

الواق�عة بالفئة :41
التعديالت على الطلب: 

ا�سم مالك العالمة: م. جلوبال ايديوكي�سن منجمنت �سي�ستمز
ا�سم املتنازل له : جيم�ض مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

عنوانه وحمل اإقامته: ام اند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �ض.ب. 309 جي تي، اوجالند هاو�ض، �سارع 
�ساوث ت�سري�ض، جورج تاون، جراند كاميان، جزر الكاميان

جن�سيته: جزر كاميان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/01/10

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  07/ 2018/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  يوليو 2018 العدد 12368

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:286303   بتاريخ: 2018/01/22
باإ�سم: را�سيونال ايه جي

 وعنوانه: اجلينجري �سرتا�سي 62 ، لند�سبريج / ليك 86899 ، املانيا.  
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11 
املذكورة  ، لوازم وقطع للمنتجات  ال�سناعية  املطابخ  الوجبات يف  البخار لتح�سري  اأ/اأو توليد  اأجهزة طهو 

اآنفاً والواردة يف هذه الفئة.
باللون  الإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   Rational كلمة  العالمة عبارة عن  العالمة:   و�سف 
O مثلثني متقابلني باللونني الأحمر والأزرق والعالمة داخل اإطار�سبه  الأحمر حيث يوجد على احلرف 

م�ستطيل باللون الأزرق.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  يوليو 2018 العدد 12368

EAT 117519

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:286304   بتاريخ: 2018/01/22
باإ�سم: را�سيونال ايه جي

 وعنوانه: اجلينجري �سرتا�سي 62 ، لند�سبريج / ليك 86899 ، املانيا.  
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21 
اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ )غري م�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها( ، �سوايات 
)بقدر ما هي واردة يف هذه الفئة( ، منا�سب لل�سوايات ، اأواين لال�ستعمال املنزيل غري م�سنوعة من معادن 
اأوعية للمطبخ واأواين للمطبخ واأدوات للمطبخ جميعها غري م�سنوعة من معادن نفي�سة ، اأدوات  نفي�سة ، 

تنظيف )بقدر ما هي واردة يف هذه الفئة( ، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(.
باللون  الإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   Rational كلمة  العالمة عبارة عن  العالمة:   و�سف 
O مثلثني متقابلني باللونني الأحمر والأزرق والعالمة داخل اإطار�سبه  الأحمر حيث يوجد على احلرف 

م�ستطيل باللون الأزرق.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  يوليو 2018 العدد 12368

EAT 117520

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم: 069148      بتاريخ: 2005/04/26
امل�سجلة حتت رقم: 069148      بتاريخ: 2006/03/19

با�س��م: م. جلوبال ايديوكي�سن منجمنت �سي�ستمز
وعنوانه: دبي  �ض.ب: 8607 هاتف: 04–3477770 فاك�ض: 04–3403385، المارات العربية املتحدة

واملوؤ�س�سات  واملعاهد  امل��دار���ض  وادارة  تعليمية  ا�ست�سارات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
التعليمية

الواق�عة بالفئة :41
رقم    التعديالت على الطلب: 

ا�سم مالك العالمة: م. جلوبال ايديوكي�سن منجمنت �سي�ستمز
ا�سم املتنازل له : جيم�ض مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

عنوانه وحمل اإقامته: ام اند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �ض.ب. 309 جي تي، اوجالند هاو�ض، �سارع 
�ساوث ت�سري�ض، جورج تاون، جراند كاميان، جزر الكاميان

جن�سيته: جزر كاميان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/01/10

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  07/ 2018/06
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  يوليو 2018 العدد 12368

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 115942

با�س��م: با�سيليا فارما�سيوتيكا انرتنا�سيونال ليمتد

وعنوانه: جرينزات�سرا�سي 487، �سي ات�ض - 4058 بازل، �سوي�سرا

وامل�سجلة حتت رقم : )107323(  بتاريخ:  2011/01/30

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/07/03 وحتى تاريخ : 2028/07/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  يوليو 2018 العدد 12368

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 49509

با�س��م: اأي تي اَي جيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سريكتي

وعنوانه: اورغانايز �ساناي بوجل�سي 11. كدي 26110 ا�سك�سري، تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )45575(  بتاريخ:  2004/03/03م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف :    2012/09/21م وحتى تاريخ :  2022/09/21م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  يوليو 2018 العدد 12368

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 22433

با�س��م: �سوكوليت الرو�ض ا�ض. ايه

وعنوانه: فيا رومبادا، �سي ات�ض - 6987 كا�سالنو �سوي�سرا

وامل�سجلة حتت رقم : )19063(  بتاريخ: 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2017/06/30 وحتى تاريخ : 2027/06/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  يوليو 2018 العدد 12368 العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2018/110  تنفيذ جتاري  

املبلغ  ب�سداد  كلي  جت��اري   2017/1136 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : الق�سية  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )678990.99 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب العالن : طالب التنفيذ 
: الإم��ارات �سرتونغ فور�ض لتقوية اخلر�سانة - وميثلها مالكتها / امال احمد حممود   املطلوب 
اعالنه : املنفذ �سده : 1- ال�سرح للمقاولت - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة.  مو�سوع الإعالن 
: - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن   - ميت�سوبي�سي لن�سر - اللون : 
ا�سود - رقم اللوحة : 13570/دب��ي / كود J  - ميت�سوبي�سي بيكب - اللون : ابي�ض - رقم اللوحة : 
47802/دبي / كود J  - ميت�سوبي�سي باجريو - اللون : رمادي - رقم اللوحة : 93837/ دبي / كود 
N - ميت�سوبي�سي باجريو - اللون : ا�سود - رقم اللوحة : 89164/دبي / كود N - ني�سان باثفايندر  
- اللون : احمر - رقم اللوحة : 53729/دبي / كود I - تويوتا ياري�ض - اللون : ابي�ض - رقم اللوحة 
 J ميت�سوبي�سي لن�سر - اللون : رمادي - رقم اللوحة : 48252/دبي / كود - K 45804/دبي / كود :
- ميت�سوبي�سي باجريو - اللون : ا�سود - رقم اللوحة : 15635/دبي / كود R - ميت�سوبي�سي باجريو 
- اللون : ابي�ض - رقم اللوحة : 88345/دبي / كود N - ميت�سوبي�سي باجريو - اللون : بني - رقم 
اللوحة : 59678/دبي / كود O - ميت�سوبي�سي باجريو - اللون : ا�سود - رقم اللوحة : 64815/دبي 
/ كود P - ني�سان باترول - اللون : ابي�ض - رقم اللوحة : 83180/دب��ي / كود R - ميت�سوبي�سي 
باجريو - اللون : رمادي - رقم اللوحة : 89121/دب��ي / كود N - ميت�سوبي�سي باجريو - اللون : 

R رمادي - رقم اللوحة : 20165/دبي / كود
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1054
اإماراتي    ، املن�سوري  ال�سيد/ حممد علي احمد عي�سى  ليكن معلوما للجميع بان 
ال�سيد/  اىل    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
حممد طاهر حممد ا�سلم �ساهد - باك�ستاين اجلن�سية يف )�سالون نابل�ض للحالقة( 

رخ�سة مهنية تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )516305( 
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
�سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1057

اجلن�سية  باك�ستاين    ، احمد  م�سعود  م�سعود  عديل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
م�سعود(  عديل  )بقالة  يف    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
علي  ار�ساد  اكا�ض  حممد  اىلال�سيد/  وذلك   )749234( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب 
ال�سم  تغري   ، لخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديالت   - اجلن�سية  باك�ستاين   ،

التجاري من )بقالة عديل م�سعود( اىل )بقالة ج�سر البوطينة( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1056
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد املرتاجا عثمان م�سطفي ، امريكي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
الزين  الدين عبدالقادر  ال�سيد/ ع�سام  البالغة 100٪  وذلك اىل كل من  والتنازل عن كامل ح�سته 
اجلن�سية  �سوداين   - �سعد  احمد  بابكر  را�سد  ال�سيد/  واىل   ٪50 بن�سبة  اجلن�سية  �سوداين   - حممد 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست   ) النيل  امل�سماة )ملحمة خريات  الرخ�سة  بن�سبة )50٪( يف 
ال�سكل  تغيري   : اخرى  تعديالت  بال�سارقة.   القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )745233( 

القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �سراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3726

املنذر :  اخلاجة للعقارات - �ض ذ م م - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : التميز لل�سياحة - �ض ذ م م 

)جمهول حمل القامة( 
وقدره   مبلغ  بواقع  املتاأخر  اليجار  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)135139( )مائة وخم�سة وثالثون الف ومائة وت�سعة وثالثون درهم( وذلك 
متام  حتى  ي�ستجد  وم��ا  الن  وحتى  بذمته  املرت�سدة  الي��ج��اري��ة  القيمة  ع��ن 
الخالء وال�سداد وذلك خالل )30( يوم من تاريخ النذار وال �سوف ن�سطر اىل 

اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم. مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى،،،
  الكاتب العدل

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
احلمادي   احمد  عبداهلل  حممد  م�سعب  املواطن/  تقدم 
التوثيقات  ق�سم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بطلب 
بتغيري ا�سمها من )م�سعب( اىل )�سلطان( - فمن لديه 
اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر العالن.
ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني   - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
  اعالن  

املرجع : 1059
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ماجنو فيمل دومينيك - الهند اجلن�سية ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100٪( يف ال�سركة )ب�سمة النهدة ملقاولت 
ال�سحية وال�سباغ( مبوجب الرخ�سة رقم )727302( وذلك اىل ال�سيد/ فيمل انطوين 

فليك�ض انطوين - الهند اجلن�سية.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

  اعالن  
املرجع : 1060

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جا�سينتا انطوين انطوين ك�سافيار - الهند اجلن�سية 
ال�سركة )�سماء �ساللة  البالغة )100٪( يف  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
ال�سيد/ فيمل  الرخ�سة رقم )735697( وذلك اىل  امل�سلحة( مبوجب  النجارة  ملقاولت 

انطوين فليك�ض انطوين - الهند اجلن�سية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

  اعالن  
املرجع : 1058

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ماجنو فيمل دومينيك - الهند اجلن�سية ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100٪( يف ال�سركة )ب�سمة  القا�سمية  ملقاولت 
النجارة امل�سلحة ( مبوجب الرخ�سة رقم )727303( وذلك اىل ال�سيد/ فيمل انطوين 

فليك�ض انطوين - الهند اجلن�سية.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
مكتب اإدارة اخلرباء 

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�صر للح�صور امام اخلبري امل�صريف واملايل 

دعوى رقم 2017/2461 جزاء حماكم راأ�س اخليمة    
ال�ساكي / وليد جمعة خليفة - بوكالة / ابراهيم فراج 

املتهم / حممد عبدالر�سد حممد 
يتعني احل�سور خالل �ساعات العمل الر�سمية اإىل مقر دائرة حماكم راأ�ض اخليمة 
اخلبري  ملقابلة  اخليمة  راأ����ض   - املحاكم  دائ���رة  يف  الكائن  اخل���راء  اإدارة  مكتب   -
توؤيد موقفكم يف  التي  والوثائق  امل�ستندات  كافة  واإح�سار  املذكور  واملايل  امل�سريف 
املوافق 2018/7/11 يف متام  الدعوى رقم 2017/2461 ج��زاء  وذلك يوم الربعاء 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا )10.00( �ض 
 حماكم راأ�س اخليمة - مكتب اإدارة اخلرباء 
اخلبري املايل وامل�صريف - اأحمد عبدال�صالم  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم  2018/1589  جتاري جزئي                               
ان  العامة  جمهول حمل القامة مبا  للمقاولت  املدعي عليه /1 - موؤ�س�سة احل�سام  اىل 
باأن  اأع��اله وعليه نعلنكم  املذكورة  اقام الدعوى  املدعي/ ديل اين هولدجنز املحدودة  قد 
احل�سابي  اخلبري  بندب    : التايل  التمهيدي  احلكم   2018/6/26 بتاريخ  حكمت  املحكمة 
، وتكون مهمته كالتي : الطالع على ملف الدعوى  املتخ�س�ض �ساحب الدور باجلدول 
ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وما  وم�ستنداتها 
لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر 
التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خرة وقدرها ع�سرة الف والزمت )املدعي( 
ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء   املوافق 2018/7/3 يف حال عدم �سداد 
امانة اخلرة ويف حال �سداد المانة تنظر بجل�سة 2018/7/24 ليداع التقرير ال�ساعة 8.30 

Ch1.C.14 سباحا يف القاعة�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/645  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- انيل جيغتا �سريى ماثيو جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
الجارة  اتفاقية  بف�سخ   -1 خا�سة(   )م�ساهمة  متويل  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/1/18 بتاريخ  
املنتهية بالتملك ومالحقها املوؤرخة 2008/8/19 اخلا�سة بالوحدة العقارية رقم )208( الطابق الثاين بناية رقم 
عليه  املدعي  وال��زام   ، بدبي  اخلام�سة  احلبية  مبنطقة   )43( رقم  علىالر�ض  املقامة   ،  )13 )الثمام  امل�سماة   )13(
بت�سليم العقار مو�سوع التفاقية خاليا من ال�سواغل ورداحليازة اىلاملدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة يف 
�سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتمليك طبقا لعقد اليجار 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الرا�سي والأمالك لتنفيذ ذلك.  2- بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعيةمبلغ )399.963 درهما( - ثالثمائة وت�سعة وت�سعون الف وت�سعمائة وثالثة و�ستون درهما   
3- بالزام املدعي عليه بر�سوم اخلدمات ومقابل ا�ستهالك املياه والكهرباء حتى تاريخ الت�سليم الفعلي  2- بالزام 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  3- رف�ض ما عدا  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2812 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- كاندل انريجي اند كيميكالز - م د م �ض  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع وميثله / عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/2/25 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   -
للبنك  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ع   م  �ض   - التجاري  ابوظبي  بنك  ل�سالح/  اع��اله 
املدعي مبلغ مائة وثالثة وثالثني الف ومائتي وت�سعة و�سبعني درهم وخم�سة و�ستني فل�سا 
متام  وحتى   2017/8/15 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/7893 عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- ت�سالنجر لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / �سامر فوؤاد حج مو�سى وميثله / يو�سف عبدالغفار عبدالرحمن ال�سريف  نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/12/25  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
ل�سالح/�سامر فوؤاد حج مو�سى بحكمت املحكمة مبثابة ح�سوري بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ 355328 درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد ما عدا التعوي�ض عن الف�سل التع�سفي فتحت�سب من تاريخ �سريورة 
قابال  او قيمتها  حكما مبثابة احل�سوري  العودة اىل موطنه  نهائيا وتذكرة  به  الق�ساء 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

  اإعالن �صطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة �سينجينج لرينينج )امييا( ليمتد )اجلن�سية: 
اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة ابوظبي )العنوان 
: �سارع الدفاع - املالك / احمد طار�ض �سلطان الهاملى / واآخ��رون ، �ض ب : 43100(  

واملقيدة حتت رقم )4414( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل :
وزارة القت�صاد - ادارة الت�صجيل التجاري

�ص.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/340 تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- �ساجد منها�ض حممد خليل  جمهول حمل القامة مبا 
الوطني - �ض م ع وميثله / منى احمد عبدالعزيز  التظلم /بنك الإحت��اد  اأن 
من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  ق��د  ال�سباغ  يو�سف 
وامل�ساريف.     وال��ر���س��وم  رق��م 220/2018 جت���اري  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  ال��ق��رار 
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/7/8  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 رقم
بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2018/42    تظلم مدين                

ك��اب��اك��ون��غ��ان   جم��ه��ول حمل  ك��اب��رال  م���ارى بينيت  املتظلم ���س��ده / 1-  اىل 
القامة مبا اأن التظلم /ماي كو�سيليت ماجيايا قد اقام عليك التظلم املذكور 
امر  الدعوى رقم 2018/172  ال�سادر يف   القرار  اعاله ومو�سوعه تظلم من 
على عري�سة مدين والر�سوم وامل�ساريف.    وح��ددت لها جل�سه يوم الثالثاء  
لذا   ch1.C.15 رقم  بالقاعة  �سباحا   11.00 ال�ساعة    2018/7/17 املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/413  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- ح�سام �سفيق بركت  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ امالك 
للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله / عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ الجارة ومالحقها والزام املدعي 
العقاري  القيد  ا�سارة  والغاء  احليازة  ورد  ال�سواغل  من  خالية  الوحدة  بت�سليم  عليه 
القانونية بواقع ٪12  والزامه مببلغ وقدره )529.987.61 درهم( كتعوي�ض والفائدة 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  حتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
ال�ساعة 9.30 �ض  امل��واف��ق  2018/7/22   ي��وم الح���د   امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�سة 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1841  جتاري جزئي              

 اىل املدعي عليه / 1-بايلنك تك )�ض ذ م م ( فرع دبي )�سابقا( - تك فاوندي�سن�ض )ذ م م( 
ف���رع دب���ي )ح��ال��ي��ا(  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ال��رب��اط لع��م��ال حفر 
ال�سا�سات وتثبيت الركائز �ض ذ م م وميثله / ابراهيم علي املو�سى احلمادي - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )304550 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2018/7/16  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1978  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سوبر ديلر للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز املهناء وميثله/ ابراهيم مو�سى 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني  علي مراد البلو�سي -  قد 
مببلغ  عليها  املدعي  وال��زام  التجارية   للو�ساطة  ديلر  �سوبر   / عليها  واملدعي  املدعي 
وقدره )70000 درهم( والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/7/8   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1197  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-فخامة ال�سرق الو�سط للتجارة العامة - �ض ذ م م  2- جوزيف 
م خ( وميثله  للتمويل )�ض  م��وارد  املدعي/  ان  القامة مبا  �سزاجكو  جمهويل حمل 
/ عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )523.983.69 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
امل��واف��ق  2018/7/12   ي��وم اخلمي�ض   لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

 يف  الدعوى 2018/1784  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- اجلر�ض الذهبي للمزاد العلني  جمهول حمل القامة 
اإي��ه��اب حممد   : م / ميثلها  م  ذ   - ال�سيارات  لتاأجري  امل��دع��ي/ ثريفتي  ان  مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ابراهيم    مو�سى 
عليها مببلغ وقدره )33349 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/7/12  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1908  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سياء ال�سم�ض لتاأجري احلافالت - �ض ذ م م 2-امودها ديفاكومار  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �ض م خ وميثله / عي�سى �سامل 
احمد احلر�سي املهري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره )356.404.43 درهم( )ثالثمائة �ستة وخم�سون الفا واربعمائة واربعة درهما 
ثالثة واربعون فل�سا( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة     12٪ من تاريخ 
املعجل بال كفالة.  وحددت  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  اقامة 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/7/12  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/969  احوال نف�س م�صلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-ادم حممد ابراهيم �سيف  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سذى عاطف عبيد حممد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
زوجية  ونفقة  ح�سانة  واج���رة  ح�سانة  واث��ب��ات  لل�سرر  ط��الق  امل��ط��ال��ب��ة  
الحد   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ب��ن��وة.    ونفقة  المتناع  تاريخ  منذ  �سابقة 
املوافق  2018/7/8  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )10( يف مبنى الأحوال 
ال�سخ�سية يف منطقة القرهود.  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/353  جتاري كلي               

اىل اخل�سم املدخل/ 1- الب�سارة ملقاولت البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
اهلي وميثله / حممد  م��رمي على فتح اهلل علي ح�سني فتح اهلل  املدعي/  ان  مبا 
را�سد �سامل علي العوي�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه  بت�سليم �سيك �سمان مببلغ وقدره )210.000 درهم( والتعوي�ض مادي وادبي 
قدره 50.000 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2018/7/10  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  يف الدعوى  رقم 2016/1624  ا�صتئناف جتاري - دبي  

املحتكمة : �سركة ال�سعفار الوطنية للمقاولت - ذ م م
اعالن املحتكم �سد الثاين : حممد �سالح علي نقي الزرعوين 

بالن�سر يف الدعوى رقم 2016/1624 ا�ستئناف جتاري - دبي 
مبوجب احلكم ال�سادر من حمكمة دبي ال�سئتنافية يف الدعوى املذكورة ، فقد قررت هيئة التحكيم عقد 
رئي�ض  مبكتب  �سباحا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  متام  يف   2018/7/10 املوافق  الثالثاء  يوم  حتكيم  جل�سة  
هيئة التحكيم املحكم الهند�سي / زكريا حممود عبدالعليم الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز ابوهيل 
التجاري الطابق الأول مكتب رقم ) FL-05(  هاتف : 2669246-04 فاك�ض : 2669245-04 ، لذا يتوجب 
من  لديكم  ما  وتقدمي  التحكيم  اعمال  لبدء  اأعاله  املذكور  املوعد  يف  املحكم  مكتب  اىل  احل�سور  عليكم 
التحكيم  اعمال  فان  املدنية  الجراءات  قانون  املادة )208( من  لن�ض  وتطبيقا   ، الدعوى  ودفوع يف  دفاع 
�سوف ت�ستمر حتى يف حالة تغيب احد الطرفني ما دام قد مت اخطاره ببدء اجراءات التحكيم بطريقة 

قانونية �سحيحة. 
    هيئة التحكيم
رئي�س الهيئة م / زكريا حممود عبد العليم 
ع�صو الهيئة د./ ح�صن م�صطفي موؤمن 
ع�صو الهيئة م ./ ح�صن احمد حممود عبداحلميد         

 اجتماع  خربة
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

 مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�صر للح�صور امام اخلربة 
بالدعوى رقم )2018/1046) جتاري جزئي - دبي

اىل املدعي عليه / كلود جاك ابري )فرن�سي اجلن�سية( 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم 

من �سركة / �سرتوكرز ال�سرق الو�سط لبيع الدراجات النارية - ذ م م  والتي تطالب فيها مببلغ وقدره 
اإماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ �سنويا من تاريخ  املطالبة وحتى متام  112312.00 درهم 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وعليه فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونا 
اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2018/7/10 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ذلك مبكتب 
اخلبري املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات - برج بري�سم - الطابق 
الثامن - مكتب 805 - احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات.    يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد 
واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلرة 

�ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبري احل�صابي / ا�صامة مالك 
رقم القيد 145  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 
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 اإعالن بالن�صر 

اعمال اخلربة احل�صابية 
يف الدعوى 209/2018 نزاع تعيني خربة جتاري  

املتنازع �سدها / �سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية دبي - ذ م م - جيمو�ض دبي 
الدعوى  بتعييني خبريا ح�سابيا يف  دبي  للمو�سع اعاله وعطفا على قرار حمكمة  بال�سارة  
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة دبي ، يقت�سي ح�سوركم او من 
ميثلكم قانونا لالجتماع ومراجعة اخلبري احل�سابي / م�سعب من�سور )دبي - القرهود - بناية 
بنك ال�سارقة - اأمانة حما�سبون قانونيون - مكتب 312( - هاتف رقم 2868836-04 ، يوم الحد 
املوافق 2018/7/8 يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا ، وبخالف ذلك يكون موعد اق�ساه 
�سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما لدمي من اوراق او م�ستندات 

بخ�سو�ض مو�سوع الدعوى.    
اخلبرياحل�صابي 
م�صعب من�صور  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 
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 اإعالن بالن�صر 

الدعوى رقم 135 ل�صنة 2018
لدى حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية - الدائرة / التجارية اجلزئية 

املرفوعة من : بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 
�سد : �سالح را�سد علي �سالح عبدويل 

املدعي عليه / �سالح را�سد علي �سالح عبدويل ، مدعو للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد لجتماع اخلرة امل�سرفية املقرر عقده ال�ساعة 11 �سباحا يوم الثنني 
املوافق 2018/7/9 وذلك مبقر اخلبري الكائن باإمارة را�ض اخليمة ، �سارع عمان ، دوار 
الفانو�ض ، بناية اجلوي�ض )امليزانني ، مكتب رقم م 7( م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات 

التي ترغبون يف تقدميها للخبري 
للتوا�سل/ رقم الهاتف املتحرك : 050-1545403 

 jehad4justice.yahoo.com : بريد الكرتوين
اخلبري امل�صريف / جهاد ابراهيم مطر ابوجراد - رقم القيد 567  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/4253 

املخطر: �سارة بنت �سعيد ال�سيد
بوكالة املحامية / �ساره �ساه بيك البلو�سي 

ذ م م )جمهول حمل  الفنية -  اليها : خو�سبوبني �سيتانيا للخدمات  املخطر 
���س��داد القيمة اليجارية  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��خ��ط��ر  امل��خ��ط��ر -  ي��ن��ذر  الق���ام���ة(  
اأيام(   7( ال�سداد خالل  يتم  ان  على  دره��م   113.333 لديكم مببلغ   املرت�سدة 
وذلك تنفيذا لحكام قانون الجراءات املدنية واذا مل يتم ال�سداد خالل املدة 
القانونية 7 ايام من تاريخ الإعالن بالن�سر عندها �سي�سطر املخطر اىل اتخاذ 
القيمة اليجارية وما ي�ستجد  ب�سداد  القانونية �سدكم للمطالبة  الج��راءات 

عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي. 
  الكاتب العدل

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/222 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- جي اي تي لتجارة املعدات ال�سناعية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
الدعوى  بتاريخ 2018/4/26 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  القامة 
عليها  املدعي  بالزام  م   م  ذ  �ض   - املعدنية  لل�سناعات  الواحة  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
بان توؤدي للمدعية مبلغ 22750 درهم )اثنان وع�سرون الف و�سبعمائة وخم�سون درهم( 
 2018/1/24 يف  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   ٪9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/750  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سي�ستم لالن�ساءات - ذ م م 2-ناجي حممود �سهاب 
الدين 3-ف��ادي حممود �سهاب الدين جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك الإم��ارات دبي الوطني - �ض م ع وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل 
املطالبة  ب�سحة وتثبيت احلجز  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املال -  قد 
التحفظي رقم 142/2018 جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/8/15  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5700  عمايل جزئي             

م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للنقليات  احمد  افتخار    -1  / املدعي عليه  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ���س��ف��در حم��م��د���س��روار   ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )45896 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB182550532AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة  ���ض    8.30 ال�ساعة    2018/7/10 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5522  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ت���اج ال��دي��ن لع��م��ال الفنية -  ���ض ذ م م  جمهول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  ابراهيم    احمد  عبدالر�سيد  �سامح   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
درهم(   19650( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
 ، املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1500( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
رقم ال�سكوى)MB990628971AE( وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2018/7/19  ال�ساعة 9.30 �ض  بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1041  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���ض   - الفنية  ل��الأع��م��ال  ماك�ض  وينغو   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / م��الك عي�سى ودي���ع عي�سى   ق��د 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )20485 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثنني    ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB990685660AE(ال�سكوى
املوافق 2018/7/9  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/6764  عمايل جزئي             

ال��ف��ن��ي��ة  جم���ه���ول حمل  ل��ل��خ��دم��ات  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- الجن��������ازات  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ع��ب��داحل��ل��ي��م ����س���ودري - ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )43400 
دره����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB183151331AE/2018(ال�سكوى
الربعاء   املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 10.00 �ض  بالقاعة Ch1.A.1  لذا 
لديك من  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/4131  عمايل جزئي             

����ض ذ م م   جم��ه��ول حمل  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا -  امل���دع���ى ع���ل���ي���ه/1- ك��وم��ن��ت  اىل 
اأق��ام عليك  اأن املدعي/مالك عامر خان مالك نذير حممد   قد  القامة مبا 
درهم(   8500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    )MB181664331AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2018/8/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/5778  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- هوب ويل للديكور الداخلي وال�سباغ   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/حممد و�سيم عبدالغني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10300 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB182457076AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا    8.30 ال�ساعة    2018/8/14 املوافق  الثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5346  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- تاج الدين لعمال الفنية - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/ ح�سني مو�سى ح�سني ابراهيم   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16920 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )MB990628713AE(  وحددت 
بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2018/8/28 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2018/4242   

املنذر : بنك دبي التجاري - �ض م ع - بوكالة املحامي / نا�سر ال�سام�سي 
�سد املنذر اليه / ابراهيم ح�سن ابراهيم �سالمه - اجلن�سية : الإمارات 

املو�سوع : 
حيث ينذركم املنذر ب�سرورة �سداد املرت�سد بذمتكم وجتديد عقد اليجار اخلا�ض بكم 
او اخالء اخلزينة احلديدية رقم )505( الوحدة رقم )3( الفرع الرئي�سي للمنذر حجم 
ا�ستالمكم  تاريخ  يوم من   15 وذل��ك خالل  ال�سواغل  اليه خالية من  وت�سليمها  كبري 
، وال �سي�سطر  هذا الخطار طبقا لن�ض املادة )474( من قانون املعامالت التجارية 
او ر�سوم  ايه م�ساريف  القانونية بحقكم مع حتميلكم  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات 

او اتعاب حماماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2018/4243   

املنذر : بنك دبي التجاري - �ض م ع - بوكالة املحامي / نا�سر ال�سام�سي 
�سد املنذر اليه / حافظ حممد ادري�ض حممد يون�ض - اجلن�سية : باك�ستاين  

املو�سوع : 
حيث ينذركم املنذر ب�سرورة �سداد املرت�سد بذمتكم وجتديد عقد اليجار اخلا�ض بكم 
او اخالء اخلزينة احلديدية رقم )505( الوحدة رقم )3( الفرع الرئي�سي للمنذر حجم 
ا�ستالمكم  تاريخ  يوم من   15 وذل��ك خالل  ال�سواغل  اليه خالية من  وت�سليمها  كبري 
، وال �سي�سطر  هذا الخطار طبقا لن�ض املادة )474( من قانون املعامالت التجارية 
او ر�سوم  ايه م�ساريف  القانونية بحقكم مع حتميلكم  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات 

او اتعاب حماماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1267  جتاري جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- ن��ي��ظ��م احل���ق ب��ن��غ��ايل ن���ور احل���ق ب��ن��غ��ايل جم��ه��ول حمل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي/ريا�ض الدين مولوي كبري احمد قد 
والر�سوم  درهم   )14.100( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/10 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   1.C.13
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1690  جتاري جزئي

�ض.ذ.م.م  �سريفي�ض  كوميونيكي�سن  ورك�ض  مايكرونت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
قد  كالتهيلبارامبيل جو�سف  املدعي/اجومون  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
عليه  املدعي  بالزام  الم��ر  با�سدار  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  درهم  وق��دره )17633(  ب�سداد مبلغ 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2018/7/10  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1975  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/كري�ستال نيون �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

اأق��ام عليك  املازمي قد  �سيد وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل  زرين مو�سري 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )56500( درهم 
النزاع  اق��ام��ة  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة ٪12  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
امل����واف����ق:2018/7/19  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����س��داد  وح��ت��ى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1347  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/الريامي لتجارة مواد البناء ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/تران�ستيك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:ا�سماعيل ح�سن علي 
حممد اجلعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )161.518( وقدره  مببلغ 
9٪ وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�سة ي��وم الث��ن��ني امل���واف���ق:2018/7/9 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1439  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/امباير ليموزين ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بر�سيدينتيال لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )120000( درهم والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام 
ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت مكلف  املوافق:2018/7/9 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1593  جتاري جزئي

القامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  برج  املدعي عليه/جلف  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ������ض.ذ.م.م  للنقليات  هايت�ض  امل��دع��ي/ب��رمي  ان  مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )130000( درهم وقيمة 
الحد  ي��وم  لها جل�سة  وامل�����س��اري��ف.وح��ددت  ال��ر���س��وم  دره���م  الي��ج��ار )8925( 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ض  امل���واف���ق:2018/7/15 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2071  جتاري جزئي
القامة  حمل  جمهول  ال�سرى  جمعة  عبداهلل  عليه/حممد  املدعي  اىل 
من�سور  نا�سر  بوجانى وميثله:عبداهلل  دامودهار  املدعي/راج�ض  ان  مبا 
حمد الكعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار المر 
وامل�ساريف. والر�سوم  دره��م   )200000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام 
وحددت لها جل�سة يوم املوافق://ال�ساعة: :�ض بالقاعة: لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1857  جتاري جزئي

ان  ف���رع جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  �������ض.ذ.م.م  اأي���ة اف اف  امل��دع��ي عليه/مطعم  اىل 
املدعي  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  م.د.م.����ض قد  امل��دع��ي/1765 هو�سبيتايل 
الثانية  عليها  املدعي  وال���زام   ٪3 التعوي�سية  والفائدة  دره��م   )183000( الوىل  عليها 
)4000( درهم الفائدة التعوي�سية 3٪ والزام املدعي عليهما بالفائدة القانونية بواقع ٪12 
الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  بالت�سامن ب�سداد  املدعي عليهم  املطالبة والزام  تاريخ  من 
ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/7/15  الح��د  يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب 
بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2017/536 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ:  بنك �سادرات ايران 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - �سارع املكتوم - بناية بنك �سادرات ايران - مقابل بلدية دبي 
املنفذ �سده : حممد عبداهلل حممد بهزاد الب�ستكي - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج احلواي - مكتب رقم )801،802( - بالدور الر�سي بنك 
امل�سرق - مقابل حمطة مرتو املركز املايل العاملي 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  انه يف يوم  الأربعاء  
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�ض : 538 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : دونز - رقم الوحدة : 818 - 

امل�ساحة : 108.92 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )820.682.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صدهم 
فى الدعوى رقم  2009/67 تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ: علي مالك عبا�ض  - عنوانه : اإمارة دبي - دوار القوز - �سكن عمال �سركة البيب�سي - بالقرب من �سوبرماركت املدينة 
املنفذ �سده : خالد عبداهلل ال علي - واآخرون  -عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الطوار - مقابل مركز الطوار - - منزل رقم 18 

املنفذ �سدهم  : عبدالعزيز خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - حممد خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - هنادي خالد عبداهلل 
عبدالرحمن ال علي - عبداهلل خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - هديل خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - هيفاء خالد عبداهلل 

عبدالرحمن ال علي - فاطمة خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - اأحمد خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة    2018/7/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء   ي��وم   يف  ان��ه 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ح�س�ض املنفذ 
�سدهم يف اأر�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الطوار الثانية - رقم الر�ض : 23 - امل�ساحة : 1300.64 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )4،800،000،00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2017/120 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: اأبوظبي للتمويل - �ض م خ 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سما تاور - �سقة الطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �سده : جاجدي�ض كومار كوداباي 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا الوىل - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى فيال رقم 10 كال�سرت 21  
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 847 - ا�سم املبنى : مزايا بزن�ض افينيو بي بي 1 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   )719،588( ب���  املقدرة   - مرب  مرت   111.42  : امل�ساحة   -  2401
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/63 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( 

عنوانه :  �سندوق بريد )5507( �سارع اخلليج ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : موك�ض �سارما �سر�ض �سارما - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع القوز - بناية رينبو 5 - �سقة رقم 302 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  انه يف يوم  الأربعاء  
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
 - P07 : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 71 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : باي �سكوير 3 - رقم العقار

امل�ساحة : 145،81 مرت مربع - املقدرة ب�� )1،883،381( درهم - يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  - للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2018/3 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود  عنوانه : اإمارة دبي - دبي - مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 

مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف :     فاك�ض :  ، 
املنفذ �سده : حممد طريف عبدالقادر حمد  ،  عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية الرابعة ، املروج 9 �سارع رقم 5 ، جممع الثنية 

الرابع ، فيال 25 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد 
ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 1285 - رقم البلدية : 5725-

درهم   3،500،000،00  : التقييم   - مربع  مرت   813،74  : امل�ساحة   -  394
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2017/203 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري - فرع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات ، �سارع املنامة بالقرب من �سركة دنيا للتمويل وبجانب بنك امل�سرق بناية بنك ابوظبي 
 التجاري رقم 1 الطابق 2 ، �ض ب : 12808 ، فاك�ض رقم : 043348000 ، هاتف : 043345000 ، مكاين رقم 41329 
79517 - املنفذ �سده : فينيت جاين �سومات بار�ساد - عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة - بناية برج قو�ض دبي - �سقة 

رقم 3002 - �ض ب : 113248 - هاتف رقم 0543336325 - مكاين رقم : 1277974157 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  انه يف يوم  الأربعاء  
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 24 - امل�ساحة : 126،35 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم 

املبنى : برج قو�ض دبي - رقم الوحدة : 2402 - التقييم : 1،360،018،00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2016/128 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك اأت�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت 

، �ض ب : 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : راميوند هوجن هوجن  واآخرون عنوانه :  دبي ، معي�سم الوىل ، عقارات جمريا جولف ، فيال رقم ايه 24 ، لمي تري 
فايل ، رقم الر�ض 938 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة جوال : 0/0506544782/0503553531/0508877752

هوجان  اميا   : �سده  املنفذ     -    0501006810/505850780
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة    2018/7/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : 
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض : 938 - امل�ساحة : 1245.60 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� 

)6،000،000،00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2017/36 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�ض م ع(  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع املنخول - جوار ديرة - �سيتي 

�سنرت ملك بنك دبي التجاري - �سندوق بريد رقم 2668 ، هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم : 04-2121911 
املنفذ �سده : بوجا اأ�سي�ض كارموكار 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - دوار ال�ساعة - بناية ال�سرافية - �سقة 103 - هاتف رقم : 0504547065 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  انه يف يوم  الأربعاء  
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 33 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جولد كر�ست فيوز  -2 رقم 

العقار : 2905 - رقم الطابق : 29 - امل�ساحة : 155،11 مرت مربع - التقييم : 1،335،670،00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2017/536 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ:  بنك �سادرات ايران 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - �سارع املكتوم - بناية بنك �سادرات ايران - مقابل بلدية دبي 
املنفذ �سده : حممد عبداهلل حممد بهزاد الب�ستكي - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج احلواي - مكتب رقم )801،802( - بالدور الر�سي 
بنك امل�سرق - مقابل حمطة مرتو املركز املايل العاملي 

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   �سقة �سكنية - املنطقة : 
ند ح�سة - رقم الر�ض : 538 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : دونز - رقم العقار : 519 - امل�ساحة : 113.81 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )857،527( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2009/67 تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: علي مالك عبا�ض  - عنوانه : اإمارة دبي - دوار القوز - �سكن عمال �سركة البيب�سي - بالقرب من �سوبرماركت املدينة 

املنفذ �سده : خالد عبداهلل ال علي - واآخرون  -عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الطوار - مقابل مركز الطوار - - منزل رقم 18 
املنفذ �سدهم  : عبدالعزيز خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - حممد خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - هنادي خالد عبداهلل 
عبدالرحمن ال علي - عبداهلل خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - هديل خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - هيفاء خالد عبداهلل 

عبدالرحمن ال علي - فاطمة خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي - اأحمد خالد عبداهلل عبدالرحمن ال علي 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة    2018/7/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء   ي��وم   يف  ان��ه 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ح�س�ض املنفذ 
�سدهم يف اأر�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الطوار الثانية - رقم الر�ض : 23 - امل�ساحة : 1300.64 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )4،800،000،00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/120 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: اأبوظبي للتمويل - �ض م خ 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سما تاور - �سقة الطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �سده : جاجدي�ض كومار كوداباي 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا الوىل - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى فيال رقم 10 كال�سرت 21  
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 847 - ا�سم املبنى : مزايا بزن�ض افينيو بي بي 1 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   )719،588( ب���  املقدرة   - مرب  مرت   111.42  : امل�ساحة   -  2401
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2017/63 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( 

عنوانه :  �سندوق بريد )5507( �سارع اخلليج ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : موك�ض �سارما �سر�ض �سارما - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع القوز - بناية رينبو 5 - �سقة رقم 302 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  انه يف يوم  الأربعاء  
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
 - P07 : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 71 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : باي �سكوير 3 - رقم العقار

امل�ساحة : 145،81 مرت مربع - املقدرة ب�� )1،883،381( درهم - يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2018/3 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود  عنوانه : اإمارة دبي - دبي - مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 

مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف :     فاك�ض :  ، 
املنفذ �سده : حممد طريف عبدالقادر حمد  ،  عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية الرابعة ، املروج 9 �سارع رقم 5 ، جممع الثنية 

الرابع ، فيال 25 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد 
ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 1285 - رقم البلدية : 5725-

درهم   3،500،000،00  : التقييم   - مربع  مرت   813،74  : امل�ساحة   -  394
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2017/203 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري - فرع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات ، �سارع املنامة بالقرب من �سركة دنيا للتمويل وبجانب بنك امل�سرق بناية بنك ابوظبي 
 التجاري رقم 1 الطابق 2 ، �ض ب : 12808 ، فاك�ض رقم : 043348000 ، هاتف : 043345000 ، مكاين رقم 41329 
79517 - املنفذ �سده : فينيت جاين �سومات بار�ساد - عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة - بناية برج قو�ض دبي - �سقة 

رقم 3002 - �ض ب : 113248 - هاتف رقم 0543336325 - مكاين رقم : 1277974157 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  انه يف يوم  الأربعاء  
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 24 - امل�ساحة : 126،35 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم 

املبنى : برج قو�ض دبي - رقم الوحدة : 2402 - التقييم : 1،360،018،00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2016/128 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك اأت�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت 

، �ض ب : 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : راميوند هوجن هوجن  واآخرون عنوانه :  دبي ، معي�سم الوىل ، عقارات جمريا جولف ، فيال رقم ايه 24 ، لمي تري 
فايل ، رقم الر�ض 938 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة جوال : 0/0506544782/0503553531/0508877752

هوجان  اميا   : �سده  املنفذ     -    0501006810/505850780
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة    2018/7/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : 
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض : 938 - امل�ساحة : 1245.60 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� 

)6،000،000،00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2015/1008 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: هونيد ح�سني لكهاين  - عنوانه : املقيم خارج الدولة وعنوان موطنه املختار مكتب املحامية / �سمرية قرقا�ض 

الكائن : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية بيناكل الطابق الرابع مكتب 409 ، 410  بجانب فندق اأيبي�ض 
املنفذ �سده : ا�سكندر �سلطان خاجا 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع هرير 2 - جلف تاور مقابل �سوبر براي�ض لتاأجري ال�سيارات - ط2 - مكتب 10 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/7/11 املوافق  انه يف يوم  الأربعاء  
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ح�سة يف قطعة ار�ض - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 386 - امل�ساحة : 1302،77 مرتمربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )7،000،000،00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2016/450 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: روبرت بريان ميليكان واآخرون - عنوانه : خالد الدولة با�سرتاليا وتعلن على وكيلها القانوين مكتب 

الرواد ا دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية ذات ات�ض او تيل - �سقة مكتي 2904 - دوار املركز التجاري 
املنفذ �سده : اإم ئي للتطوير )�ض ذ م م ( 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة اإعمار �سكوير - بجوار دبي مول - بناية رقم 4 - الطابق الأول كامال 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية : املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض : 5 - ا�سم املبنى : RED RESIDENCE - رقم املبنى : 

درهم   )662،281( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   76.91  : امل�ساحة   -  714  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/231 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة -  بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة الني�سان لل�سيارات  ، هاتف : 04/2946945 ، هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3065995607 
املنفذ �سده : �سنجاي جهوجننا لبن كايال�ض �سندرا جهوف 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى خليفة تاور زون 2 بي  الطابق رقم 29 ، 
ال�سقة رقم 2906 ، رقم الهاتف : 0505518712 رقم مكاين :3065995607 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : 
برج خليفة - رقم الر�ض : 155 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم العقار : 2906 - امل�ساحة 

: 216،74 مرت مربع - املقدرة ب��� )5،832،419( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2014/789 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: زبداين بروبرتيز - �ض م ح 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية الزهراء - الطابق ال�سابع - مكتب رقم 708 
املنفذ �سده : جلف ديفيلوبرز - �ض م ح 

عنوانه :  اإمارة دبي - مدينة دبي لالإعالم - جي بي �سي هاو�ض EIB/02 - الطابق اخلام�ض بالكامل 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�ض )ف�ساء( - املنطقة : وادي ال�سفا  7 - رقم الر�ض : 1193 - امل�ساحة : 19350،01 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )624،847( ويباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2016/450 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: روبرت بريان ميليكان واآخرون - عنوانه : خالد الدولة با�سرتاليا وتعلن على وكيلها القانوين مكتب 
الرواد ا دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية ذات ات�ض او تيل - �سقة مكتي 2904 - دوار املركز التجاري 

املنفذ �سده : اإم ئي للتطوير )�ض ذ م م ( 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة اإعمار �سكوير - بجوار دبي مول - بناية رقم 4 - الطابق الأول كامال 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية : املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض : 5 - ا�سم املبنى : RED RESIDENCE - رقم املبنى : 

درهم   )662،281( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   76.91  : امل�ساحة   -  714  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2018/37 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد- بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة الني�سان لل�سيارات  ، هاتف : 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �سده : مري يعقوب علي  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - بناية برج �سالفه 1 - الطابق احلادي 
والربعني - ال�سقة رقم 4109 رقم مكاين : 1330676145 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية : املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض : 51 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج �سالفة - رقم العقار : 4109 

- امل�ساحة : 129،09 مرت مربع - املقدرة ب��� )1،806،365( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2014/789  تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: زبداين بروبرتيز - �ض م ح 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية الزهراء - الطابق ال�سابع - مكتب رقم 708 
املنفذ �سده : جلف ديفيلوبرز - �ض م ح 

عنوانه :  اإمارة دبي - مدينة دبي لالإعالم - جي بي �سي هاو�ض EIB/02 - الطابق اخلام�ض بالكامل 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�ض )ف�ساء( - املنطقة : وادي ال�سفا  7 - رقم الر�ض : 1193 - امل�ساحة : 19350،01 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )624،847( ويباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2016/2 بيع عقار مرهون                 
طالب التنفيذ:  بنك اإت�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالإنرتنت - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بنك ات�ض ا�ض بي �سي - 
الطابق الر�سي - بجوار ات�ض بي ال�سرق الو�سط 

املنفذ �سده :   مدينة دبي للحياه الع�سرية - �ض ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطينة - مبنى 
مركز اللولو - الطابق الأور 120 - بجوار فندق �سرياتون ديرة  

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم  الربعاء   املوافق  
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
اأو�ساف العقار : - عبارة عن ار�ض ف�ساء  التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ايام  خالل ع�سرة 
- رقم الر�ض : 1113 - املنطقة : وادي ال�سفا - 7 - امل�ساحة : 34312،14 مرت مربع - القيمة التقديرية 

)29،546،595( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2016/2 بيع عقار مرهون                 

طالب التنفيذ:  بنك اإت�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالإنرتنت - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بنك ات�ض ا�ض بي �سي - 

الطابق الر�سي - بجوار ات�ض بي ال�سرق الو�سط 
املنفذ �سده :   مدينة دبي للحياه الع�سرية - �ض ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطينة - مبنى 

مركز اللولو - الطابق الأور 120 - بجوار فندق �سرياتون ديرة  
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم  الربعاء   املوافق  
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
اأو�ساف العقار : - عبارة عن ار�ض ف�ساء  التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ايام  خالل ع�سرة 
- رقم الر���ض : 1121 - املنطقة : وادي ال�سفا - 7 - امل�ساحة : 9413.02  مرت مربع - القيمة التقديرية 

)12،665،100.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/6269  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كاريليون مينا ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ مرييت توفيق ال�سيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )466647 درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )12000( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/7/12 ال�ساعة 08.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.5:بالقاعة �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/3242  عمايل جزئي
امل��دع��ي عليه / 1-ك��م��ال لعوي�سى  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي  اىل 
/ ���س��ال��ون ك����ود ل���ل���رج���ال  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا املطالبة 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   19500( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  ال�سكوى:mb180504816ae.وحددت 
2018/7/8 ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/3754  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخل��ط اخلليجي الول ملقاولت الطرق ذ.م.م - فرع 
دبي جمهول حمل القامة مبا  ان املدعي / حممد نا�سر منظور ح�سني  
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ساريف. والر�سوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم   22830(
رقم ال�سكوى MB181386630AE  وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2018/7/9 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/3752  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخل��ط اخلليجي الول ملقاولت الطرق ذ.م.م - فرع 
دب��ي جمهول حمل الق��ام��ة مب��ا  ان املدعي / حممد اف�سل غ��الم حممد  
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ساريف. والر�سوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم   32280(

رقم ال�سكوى MB181412769AE  وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2018/7/9 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/3755  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخل��ط اخلليجي الول ملقاولت الطرق ذ.م.م - فرع 
دب��ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ان امل��دع��ي / حممد نا�سر غ��الم حيدر  
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ساريف. والر�سوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم   19844(

رقم ال�سكوى MB181386751AE  وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2018/7/9 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/3753  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخل��ط اخلليجي الول ملقاولت الطرق ذ.م.م - فرع 
امل��دع��ي / عبدالنبي عبدال�ستار  قد  ان  الق��ام��ة مب��ا   دب��ي جمهول حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�ساريف. والر�سوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم   18466(
رقم ال�سكوى MB181413565AE  وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2018/7/9 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/5325  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-احللمية   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا  ان املدعي / حممد بهجت ال�سيد علي التومي  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13600 درهم(  
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف.رق��م  وال��ر���س��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2500(  وت��ذك��رة 
املوافق  الح����د  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB168423639AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.4:بالقاعة ���ض   10.00 ال�ساعة   2018/8/5
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2368  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الرئي�سي لتجميل احلدائق �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�سغر خان �سورات �ساه  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9662.6(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2480  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ار ملقاولت  ايه  املنفذ �سده/1- ا�ض  اىل 
حميد   �ساهل  حممد  نينا  ا�سان  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )22321(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )1664( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2416  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اكوامار للمالحة �ض.ذ.م.م - ب�سفتها مقرت�سة 2- ديني�ض 
كومار ميتايل بوراييل - ب�سفته كفيل �سامن ومت�سامن 3- حممد ثاين علي بن 
غليظه - ب�سفته كفيل �سامن ومت�سامن جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / 
بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد ا�ستاأنف/ 
بتاريخ:2017/12/24  جزئي  جت��اري   2017/1424 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/7/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  ch2.D.19 وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2067  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد عز الدين عبداحلميد ا�سماعيل العرج 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /اح��م��د ع��ب��داهلل ح�سن علي 
القمي�ض وميثله:حممد علي حممد علي الدهبا�سي  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1445 جتاري كلي بتاريخ:2017/11/1 
 10.00 ال�ساعة   2018/7/17 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/6850  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- دوراك��ون للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/10/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
مبثابة  املحكمة  بحكمت  راوو  براك�سا  �سوريا  ل�سالح/فا�سام�ستي  اع��اله  املذكورة 
وتذكرة  دره��م   )9487( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  احل�سوري 
بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  ال��ع��ودة 
ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب 
فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2229 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ت��ي  ال  ج��ي  كون�سالتينغ  اإزادور  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�سنز  �سوليو  �سني  �سبالي  ا�ض  بي  التنفيذ/يو  ان طالب  القامة مبا 
اأقام عليك  انك فرع دبي وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )62719.93( وق���دره 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1893 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- علي احمد احمد الرداعي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/دميرتيج�ض كرابيفين�ض وميثله:ح�سني علي 
عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره���م   )24541( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/280  ا�صكالت جتارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2/2018 امور م�ستعجلة جتاري

 لوقف الجراءات التنفيذية
مدير  وب�سفته  نف�سه  عن   - طفيل  حممد  حممود  الإعالن:م�ست�سكل:اقبال  طالب 

�سركة اأر اإف لويالتى ذ.م.م
املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 �سيخة حممد �سليمان ، جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/7/11  الربعاء  يوم  بانه قد حتددت جل�سة  نعلنكم 
والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف  ال�سكال اعاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/203  ا�صتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- خالد عطا اهلل ال�سيد علي  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:خالد كلندر 
 2018/159 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ح�سني   عبداهلل 

تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/7/25 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2015/644 تنفيذ جتاري                 
طالب التنفيذ:  يونايتد بنك ليمتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بعد فندق الفريمونت - بناية بارك بلي�ض - الطابق 17 
املنفذ �سده :  رامي�س�ض �ساندا�ض ا�ساندا�ض كاليدا�ض 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع منخول - بناية جا�سم الري�ض - �سقة 107 - او بالر�ساد 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم  الربعاء   املوافق  
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
عبارة عن �سقة �سكنية - رقم الر�ض : 896 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جولد 
كري�ست فيوز - رقم الوحدة : 1407 - امل�ساحة : 102،50 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1،301،893،00 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2016/2 بيع عقار مرهون                 

طالب التنفيذ:  بنك اإت�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالإنرتنت - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بنك ات�ض ا�ض بي �سي - 

الطابق الر�سي - بجوار ات�ض بي ال�سرق الو�سط 
املنفذ �سده :   مدينة دبي للحياه الع�سرية - �ض ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطينة - مبنى 

مركز اللولو - الطابق الأور 120 - بجوار فندق �سرياتون ديرة  
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/7/11  ال�ساعة 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - عبارة عن ار�ض ف�ساء - 
رقم الر�ض : 1120 - املنطقة : وادي ال�سفا - 7 - امل�ساحة :   18219.95 مرت مربع - القيمة التقديرية 

)9،805،885( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2017/111 بيع عقار مرهون                 
طالب التنفيذ:  البنك العربي املتحد  عنوانه : اإمارة دبي - بناية البزن�ض بوينت مكتب 401 - خلف وكالة الني�سان 

لل�سيارات - هاتف 04-2946945 
املنفذ �سده :   نائل ال�سيد توفيق ال�سال - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - �سارع املم�سي - مبنى �سدف 

ز    810 رقم  ال�سقة   -  8 رقم  الطابق   -  6
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/7/11  ال�ساعة 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض : 172 - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : ال�سدف  6 - رقم الطابق 

: 8 - رقم العقار : 810 - امل�ساحة :  131،88 مرت مربع - املقدرة ب��� )2،129،314( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2015/644 تنفيذ جتاري                 
طالب التنفيذ:  يونايتد بنك ليمتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بعد فندق الفريمونت - بناية بارك بلي�ض - الطابق 17 
املنفذ �سده :  رامي�س�ض �ساندا�ض ا�ساندا�ض كاليدا�ض 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع منخول - بناية جا�سم الري�ض - �سقة 107 - او بالر�ساد 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم  الربعاء   املوافق  
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
عبارة عن �سقة �سكنية - رقم الر�ض : 896 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جولد 
كري�ست فيوز - رقم الوحدة : 1416 - امل�ساحة : 102،50 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1،103،299،00 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2016/2 بيع عقار مرهون                 

طالب التنفيذ:  بنك اإت�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالإنرتنت - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بنك ات�ض ا�ض بي �سي - 

الطابق الر�سي - بجوار ات�ض بي ال�سرق الو�سط 
املنفذ �سده :   مدينة دبي للحياه الع�سرية - �ض ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطينة - مبنى 

مركز اللولو - الطابق الأور 120 - بجوار فندق �سرياتون ديرة  
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/7/11  ال�ساعة 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - عبارة عن ار�ض ف�ساء - 
46266.75 مرت مربع - القيمة التقديرية  امل�ساحة :   - 7 1114 - املنطقة : وادي ال�سفا -  رقم الر���ض : 

)47.311013( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2017/104 بيع عقار مرهون                 
طالب التنفيذ:  بنك ابوظبي الوطني 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة- �سارع بني يا�ض - نف�ض بناية بنك ابوظبي الوطني - بجوار دائرة التنمية القت�سادية 
املنفذ �سده :   كور�ض �سيد مو�سى منتظر 

اب��راج فندق الفريمنت - املركز التجاري - مكتب رقم  اإم��ارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زاي��د - مكتب  عنوانه : 
  0506500948 ك  متحرك   -  707

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/7/11  ال�ساعة 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - ار�ض وما عليها من بناء - نخلة 
جمريا - رقم الر�ض : 791 - رقم البلدية : 6453-381 - امل�ساحة : 657.69 مرت مربع القيمة التقديرية 

: 10000000 درهم لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   للمنفذ �صده 
فى الدعوى رقم  2015/644 تنفيذ جتاري                 

طالب التنفيذ:  يونايتد بنك ليمتد 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بعد فندق الفريمونت - بناية بارك بلي�ض - الطابق 17 

املنفذ �سده :  رامي�س�ض �ساندا�ض ا�ساندا�ض كاليدا�ض 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع منخول - بناية جا�سم الري�ض - �سقة 107 - او بالر�ساد 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2018/7/11  ال�ساعة  انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
قبل اجلل�سة  م��ن م�ستندات  ي���رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���ض على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  عبارة عن �سقة �سكنية - رقم الر�ض : 896 - املنطقة : الثنية اخلام�سة 
- رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جولد كري�ست فيوز - رقم الوحدة : 1407 - امل�ساحة : 102،50 مرت مربع - القيمة 

التقديرية : 1،301،893،00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12368 بتاريخ 2018/7/4   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1675  جتاري جزئي              

امل��دع��ي عليه / 1-را���س��د اح��م��دب��ن ب�سري اح��م��د  جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ع   قد  م  الوطني - �ض  القيوين  ا/  املدعي/ بنك  ان  مبا 
درهم(   38363.11( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة  2.49٪ من 2011/12/20 
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 يوم الثالثاء  املوافق  2018/7/10  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تاأ�ص�صت منطقة بورغندي يف بداية الع�صور الو�صطى، 
)قبيلة  ت�صمى  قدمية  جرمانية  قبيلة  ي��د  على 
اأقاليم،  عدة  من  بورغندي  وتتكون  الربغنديون(، 
اأخرى،  واأقاليم  و�صان�ص  وبرميري  نيفيز  بينها  ومن 
تعر�صت  كما  بالتف�صيل،  ا�صتعرا�صها  يتم  �صوف 
اأكرث من مرة على يد  بورغندي لالحتالل، وق�صمت 
عدد من القبائل، وفيما يلي نبذة خمت�صرة عن تاريخ 

املنطقة وموقعها اجلغرايف .

تعترب الأ�صواق ال�صعبية عامل جذب �صياحي مهم جًدا يف مك�صيكو �صيتي، وميكن اعتبارها �صريان احلياة يف املدينة. نطوف هنا على قائمة باأهم املراكز التجارية والأ�صواق 
ره من جتارب ممتعة..  ال�صعبية يف "مك�صيكو �صيتي" نظًرا ملا توفِّ

لنغونيال" "ل 
�ض هذه ال�سوق يف "تيانغوي�ض" يف بيع التحف والأثاث  تتخ�سَّ
القدمية  وامل���الب�������ض  ال���ق���رن  م��ن��ت�����س��ف  اإىل  ال��ع��ائ��د  احل���دي���ث 
واملجوهرات. وعلى ال�سائحني األ يتوّقعوا امل�ساومة يف الأ�سعار، 

نظًرا اإىل اأنَّ البائعني يعرفون قيمة ما ميلكونه.

خوان" �صان  دي  "مريكادو 
مت��ت��دُّ ه���ذه ال�����س��وق ع��ل��ى م��ب��ن��ي��ني، وت��ب��ي��ع ال��ف��واك��ه واللحوم 

الع�سائر  تقدم  التي  الأك�ساك  فيها  تكرث  كما  واخل�����س��راوات، 
من  فريدة  عرو�ض  لديها  ��ة  ال��ريَّ اللحوم  اأ���س��واق  واملعجنات. 

نوعها )الغزلن والتما�سيح والإغوانا والعقارب( واجلنب.

ميديلني" "مريكادو 
الفواكه  ت��ع��ر���ض  روما"،  "كولونيا  ����س���ارع  يف  ���ة  ع���امَّ ����س���وق 
العثور  املمُمكن  من  وفيها،  العالية.  اجل��ودة  ذات  واخل�سراوات 
على املنتجات وال�سلع من دول اأمريكا الالتينية الأخرى. اأعالم 
كولومبية وهندورية ترتفع يف الأك�ساك التي تبيع اخل�سراوات 
��ا ���س��راء ال��زه��ور والأع���م���ال احلرفيَّة  امل�����س��ت��وردة. ومي��ك��ن اأي�����سً

ا. ف والأثاث امل�سنوع يدويًّ واجلنب املمُجفَّ

تيو�صداي تيانغوي�ص" يف حّي "كوندي�صا"
كلَّ ثالثاء، تمُقفل ثالثة من ال�سوارع اجلانبيَّة غربي "كوندي�سا" 
ل اإىل �سوق للمزارعني. وهناك، تكرث  اأمام حركة املرور، وتتحوَّ
واخل�سراوات.  والفواكه  اللحوم  �سنوف  تبيع  التي  الأك�ساك 
ال�سن  ك��ب��ريات  الن�ساء  ع��ن  بالبحث  يمُن�سح  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
واخل�سروات  الفواكه  يزرعن  غالًبا  فهنَّ  ال�سوق،  �سواحي  يف 
الآخ���ري���ن يح�سلون  ال��ب��اع��ة  اأنَّ  وي��ب��ع��ن��ه��ا، يف ح��ني  ال��ط��ازج��ة 
الأك�ساك،  التجاري. من بني هذه  التوزيع  ب�سائعهم من  على 
املزرعة  ي والبي�ض الطازج من  ال��رِّ العثور على الفطر  ميكن 

والأفوكادو واخل�سراوات الريَّة.

كويواكان" "مريكادو 
كويواكان"،  "مريكادو  يف  الإج��ازة  كامل من  يوم  ق�ساء  ميكن 

ارتياد  ميكن  حيث  "كايوويكان"،  حّي  قلب  يف  الواقعة  ال�سوق 
هات القريبة، املتنزَّ

كاهلو  ف��ري��دا  املعروفة  الت�سكيليَّة  متحف  يف  بجولة  والقيام   
ال�سوق  تبيع  التقليديَّة.  ال�سباحية  ال��ف��ط��ور  وج��ب��ة  وت��ن��اول 

الغذائيَّة  وامل���واد  واخل�����س��راوات  الفواكه  طبقتني  م��ن  ��ف��ة  امل��وؤلَّ
تعر�ض  الثانية،  ويف  منها.  الأوىل  الطبقة  واللحوم يف  اجلافة 
جتربة  ه��ن��اك  حتلو  كما  املن�سوجة.  الظهر  وح��ق��ائ��ب  ال��ب��خ��ور 

الو�سم باحلنَّاء.

مك�سيكو �سيتي.. اأهم املراكز التجارية والأ�سواق ال�سعبية

ن�ساأة بورغندي و�سبب الت�سمية
ا�ستقرت قبيلة جرمانية قدمية يف املنطقة 
ذلك  وك��ان  الو�سطى،  ال��ق��رون  اأث��ن��اء مطلع 
يف ع��ه��د دوق����ات ب��ورغ��ن��دي، وال����ذي �سميت 

املنطقة بورغندي ن�سبة لهم.
تعد منطقة )بورغندي( اأكر من الدوقية 
ال��ق��دمي��ة ل��ب��ورغ��ن��دا، ول��ك��ن��ه��ا اأ���س��غ��ر من 
بورغندي(   )دوق����ات  حكمها  ال��ت��ي  املنطقة 
وكانت حدودها ممتدة من هولندا احلديثة، 

وحتى حدود مدينة اأوفرن.

الإقليم البوغندية القدمية
�سمالية  اإق��ال��ي��م  اإىل  وينق�سم  ي���ون  اإق��ل��ي��م 

واأخرى جنوبية
اأول: الأقاليم اجلنوبية من )اإقليم يون(

دور. كوت  اإقليم   1-
لوار. اإقليم   2-

ثانيا: الأقاليم ال�صمالية
جزء  ي��ك��ون  م��ن  ال�سمايل  الن�سف  يكن  مل 
م��ن ب��ورغ��ن��دي ح��ت��ى ال��ق��رن احل����ادي ع�سر 
وكانت احلدود عند “بينت �سامبني، اإيل دو 

فران�ض، واأورالينز”  

الآن  يعرف  والذي  نيفر  اقليم  ثالثا: 
نيافر” “باإقليم 

 وعر حقب تاريخية خمتلفة، تغري تق�سيم 
الإقليم واأ�سبح هناك، عدة بلديات رئي�سية 

وهي:
اأوتون.  1-
بوون.  2-

ديجون.  3-
ماكون.  4-

كرو�سو. لو   5-
. اأوك�سار   6-

�ساون. �سور  �سالون   7-
برميري.  8-

�سان�ض.  9-
نيفري.  10-

مني. -11مون�سو-ليه- 

املناخ والطق�ض
قاري،  ن�سف  مناخ  املنطقة  ه��ذه  مناخ  يعد 
حيث �سنفته )كوين للمناخ(، اأنه مناخ دافئ 

خالل مو�سم ال�سيف، ولكنه معتدل ممطر 
باقي العام .

نبذة تاريخية عن املنطقة
�سكن  م��ن  اأول  وال��ك��ل��ت  ال���روم���ان  ك���ان   –
ال�����راب�����ع  ال�����ق�����رن  ب����رغ����ن����دي يف  م���ن���ط���ق���ة 
اإىل  ال��روم��ان��ي��ني  ب��ع��دم��ا منحها  امل���ي���الدي، 

الرغنديون.
من  اأول  اأن  تو�سح  اأخ���رى  اآراء  ه��ن��اك   –
ا�ستقروا  ح��ني  هم”اجلرمانيني”  �سكنها 

البلطيق  ب��ح��ر  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ة  ب��ورن��ه��ومل،  يف 
وا�ستقروا هناك واأن�ساأوا مملكتهم.

– وقعت بورغندي حتت �سطو الإحتالل يف 
“قبيلة  هاجمتها  اأن  بعد  ال�ساد�ض،  القرن 

الفرجنة اجلرمانية” .
ق�سمني: اإىل  بعد  فيما  اململكة  – ق�سمت 

الغربي،  اجلزء  يف  البورغانية  الدوقية   1-
وال����ذي ���س��ار فيما ب��ع��د الأك����رث ���س��ه��رة بني 
الفرن�سي  “الإقليم  اأ���س��ب��ح  حيث  الإث��ن��ني، 

البورغندي.”

ال�سرقي،  اجل���زء  ب��ورغ��ن��دي  مقاطعة   2-
فران�ض  “مقاطعة  بعد  فيما  اأ�سبح  وال��ذي 

كومته” اأي املقاطعة احلرة.
– الرغنديون هم اأحد ال�سعوب اجلرمانية 
تركت  ال��ت��ي  ال�سلطة،  ف���راغ  م��ع  املتحالفة 
اأثناء  امل���ي���الد،  م���ن   411 ع����ام  يف  م��ن��ه��ارة 

فرتة حكم “الإمراطورية الرومانية.
الراين،  نهر  بعبور  اجل��رم��ان��ي��ون  ق��ام   –

وهناك اأ�س�سوا مملكة يف “فور�ض” .
– احتلت بورغندى للمرة الثانية بعد عدة 

اإ�ستباكات، بني “الهون والرومان”.
امللوك  اأخ���ر  ه��زمي��ة  الفرجنة  ا�ستطاع   –
ي���دع���ى با�سم  ك����ان  ال���رغ���ن���دي���ني، وال������ذي 
يف  الأر����ض  على  وا�ستولوا  “جوندومار”، 

عام 534.
احلديث  ال���ب���ورغ���ن���دي  اجل������ذور  ي���ع���ود   –
الإمراطورية  تفكك  اأ�سا�سها  ك��ان  جل��ذور، 
ال��ف��رجن��ي��ة خ����الل ف����رتة ال��ث��م��ان��ي��ن��ات من 

القرن التا�سع.
اأربع  اإىل  البورغندية  اململكة  انق�سمت   –

ممالك وهي :
بحرية  ح��ول  العليا  بورغندي  مملكة   1-

ليمان.
داخ����ل  ال�����س��ف��ل��ى  ب���ورغ���ن���دي  مم��ل��ك��ة   2-

بروفان�ض.
-3 مقاطعة بورغنددي يف اجلانب ال�سرقي 

من نهر �سون.
-4 دوقية بورغونيا يف اجلانب الغربي من 

نهر �سون.
بورغندي  كانت  الو�سطى  الع�سور  – اأثناء 
م���رك���زا، ل��ب��ع�����ض ال��ك��ن��ائ�����ض والأدي�������رة ومن 

اأهمها:

كلوين. كني�سة   1-
�ستيو.  2-

فيزليه.  3-
حرب  خ��الل  ب��ورغ��ن��دي  ال��دوق��ات  – جن��ح 
اإم������راط������وري������ة،  امل�����ائ�����ة ع�������ام يف جت���م���ي���ع 
مت��ت��د م���ن ح����دود ���س��وي�����س��را وح��ت��ى البحر 
بالزواج  ذلك،  حتقيق  وا�ستطاعوا  ال�سمايل 
من  ع��دد  مع  البورغندي،  الإقليم  وتاأليف 

الإقطاعيات احلدودية .
الإقليم  على  الفرن�سية  اململكة  – ا�ستولت 

البورغندي يف عام 1004.
ح���اك���م  ال������ث������اين  ك������ون������راد  ا�����س����ت����ط����اع   –
،اأن  املقد�سة”  الرومانية  “الإمراطورية 
يوحد مملكتي بورغندي حتت ا�سم”مملكة 

اآرل” وكان هذا يف عام 1032
يف  وحتديدا  الرغندية  احل��روب  اأثناء   –
بورغندي،  دوق  اآخ���ر  ق��ت��ل  ن��ان�����س��ي  م��ع��رك��ة 
عام  يف  ذل��ك  اجلريء” وك���ان  “�سارل  وه��و 

.1477
 ،1678 عام  نيميغن  معاهدات  – اأقيمت 
البورغندي  الإقليم  دمج  على  ن�ست  والتي 

اإىل فرن�سا .

تاأ�ص�صت على يد قبيلة )الربغنديون( اجلرمانية

منطقة بورغندي الفرن�سية .. تاريخ ميتد منذ الع�سور الو�سطى
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يف  دوريها  عن  متباينة  فعل  ردود  ونالت  و)رحيم(  ال�صعيد(  )ن�صر  م�صل�صلي  عرب  الفائت  رم�صان  خالل  دينا  الفنانة  اأّطلت 
العملني. خالل حوارها هذا تتحدث عن العملني وكوالي�ص ت�صويرهما، بالإ�صافة اإىل �صبب غيابها عن ال�صينما خالل الفرتة 

املا�صية.

من  اأك��رث  يف  امل�ساركة  على  رم�سان  يف  حتر�سني  مل��اذا   •
عمل؟

- �ساركت لل�سنة الثانية على التوايل يف عملني م�سادفة لي�ض 
اأك��رث. يف راأي��ي، من الأف�سل الرتكيز يف عمل واح��د تفادياً 
لالإرهاق البدين، خ�سو�ساً مع ا�ستمرار الت�سوير يف رم�سان 

يف ومبواعيد متالحقة. كنت قررت الكتفاء بتجربتي 
)ن�سر ال�سعيد(، لكن عندما ت�سّلمت 

)رحيم(  ���س��ي��ن��اري��و 
اأمت����������ك����������ن  مل 

م��������ن رف���������س����ه 
لإع����ج����اب����ي 

ال�سديد بالعمل ككل وبدوري واختالفه. من ناحية اأخرى، 
غبت عن ال�سينما لن�سغايل بالدراما، خ�سو�ساً اأنني خالل 
اآخر،  عمل  اأي  لتقدمي  وق��ت  ل��دي  يكن  مل  املا�سية  الأ�سهر 

وكنت اأوا�سل الت�سوير ل�ساعات طويلة.
دور  وهو  ال�سعيد(  )ن�سر  يف  راق�سة  �سخ�سية  ج�سدت   •

رمُ�سحت له كثرياً.
ال�سا�سة  على  راق�سة  �سخ�سية  لتقدمي  اأر���س��ح  عندما   -
وابحث عن الختالف فيه، واإن  اق��راأ العمل جيداً 
اأج��ده اعتذر عنه. �سخ�سية هدى يف )ن�سر  مل 
ال�سعيد( جذبتني درامياً ب�سبب ال�سراعات 
التي تعي�سها ورغبتها يف حتقيق اأهدافها، 
ال��دور ي�سبه الأدوار  اأن  اأعتر  لذا ل 

التي قدمتها �سابقاً.
م�سروع  يف  اأ�������س������ارك  ع���ن���دم���ا 
كممثلة  م��ع��ه  اأت���ع���ام���ل  ف��ن��ي 
ل راق�����س��ة، واأت��ق��ّم�����ض الدور 
�سحيح  مني.  يمُطلب  ال��ذي 
اأن البع�ض يح�سرين يف 
ل  لكنني  بعينها  اأدوار 
واأ�سعى  تاأ�سرين،  اأتركها 
اأعمايل.  يف  ال��ت��ن��وي��ع  اإىل 
خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي مثاًل 
التي  ال�����س��ي��دة  دور  ق���ّدم���ت 
)داع�ض(  تنظيم  اإىل  ان�سمت 
�سود(  )غرابيب  يف  الإرهابي 
ال�سعبية  الفتاة  دور  كذلك 
اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  ال��ل��ع��وب 
جمع املال باأية طريقة. 
دائماً  ع��م��وم��اً، ره���اين 
ع�����ل�����ى ال������ت������ن������وع يف 
التي  ال�سخ�سيات 

اأقّدمها.
تعاونك  �سبب  • ما 
م����ع حممد  ال�����دائ�����م 

رم�سان؟
رم�����س��ان ممّثل  - حم��م��د 
الف�سل  وي��ج��ي��د  و���س��اط��ر  ذك���ي 
بني العالقات ال�سخ�سية وبني 
الأع����م����ال  ال���رت����س���ي���ح���ات يف 
�سخ�سياً،  ي��ق��دم��ه��ا.  ال��ت��ي 
من  للم�سل�سل  ���س��ح��ت  رمُ
)العدل  ���س��رك��ة  خ���الل 
املنتجة ومل  غ��روب( 
رم�سان  ي��ت��دخ��ل 
الأم���ر، وثقة  يف 
العمل  ف����ري����ق 
يف قدرتي على 
دور  ت�����ق�����دمي 
ال�����راق�����������س�����ة 
ال�سبب  ه���ي 

الرئي�ض لرت�سيحي للعمل.
لنتقادات. يتعّر�ض  رم�سان  • لكن 

- دعنا نتفق على اأن العرف ال�سائد الآن اأن اأي جناح ي�ساحبه 
اأن يقنع اجلميع مبا  باإمكانه  انتقادات، فال وجود ل�سخ�ض 

يقدمه اأو ما يريده، وهو ما يحدث مع رم�سان.
اأحد  ت�����س��وي��ر  خ����الل  ل��الإ���س��اب��ة  ت��ع��ر���س��ت  اأن����ك  • ت����ردد 

امل�ساهد؟
- تعر�ست لتورم يف ذراعي خالل ت�سوير م�سهد يف امل�سل�سل، 

لكن احلمد هلل تعافيت منه ب�سكل كامل.
امل�ساهد  اأح��د  ت�سوير  خالل  الثانية  الإ�سابة  هي  هذه   •

بفرتة ق�سرية.
الإ�سابة  كانت  هلل.  احلمد  ب�سيطة  اإ�سابة  لكنها  �سحيح،   -
)ال��ط��وف��ان( يف م�سهد �سرب فتحي  الأك��ر خ��الل ت�سوير 
اأح��د �سلوعي ب�سبب  الوهاب يل، ما ت�سبب يف �سرخ يف  عبد 
�سيناريو جيداً  اأي  اق��راأ  امل�سهد. من ثم، �سرت  اندماجه يف 

وا�ساأل يف البداية اإذا كان الدور يت�سمن م�ساهد �سرب.
العمل،  �سارة  على  ا�سمك  ترتيب  م�ساألة  يف  حتدثِت  • هل 

خ�سو�ساً بعد اجلدل الذي �ساحب هذا الأمر؟
اأو خمرج  املنتجة  ال�سركة  اإىل ه��ذا الأم��ر مع  اأت��ط��رق  - مل 
م�سكالت،  ت�سبب  ال��ت��ي  ب��الأم��ور  اأه��ت��م  ل  وبطبعي  ال��ع��م��ل، 

وعالقاتي مع فريق العمل جيدة.
رجب؟ �سيد  وبني  بينك  جمعت  امل�ساهد  • غالبية 

التعاون معه، فهو  اأج��د راح��ة يف  - �سيد رج��ب فنان متميز 
ممثل حمرتف لديه القدرة على تقم�ض ال�سخ�سية ويجعل 

املمثل الذي يعمل معه ي�سعر بالراحة.
)رحيم(. يف  حنان  ل�سخ�سية  �سعبة  م�ساهد  • ثمة 

- فعاًل، 
مع  وجمعتني  الأح�����داث،  يف  الرئي�سة  امل�����س��اه��د  خ�سو�ساً 
كما  تخرج  اأن  على  وح�سن ح�سني، وحر�سنا  ريا�ض  حممد 

هي مكتوبة يف ال�سيناريو.
 كنت �سعيدة بردود الفعل عليها رغم الإرهاق النف�سي الذي 

عانيته،
 وجناح تقدمي هذه امل�ساهد على ال�سا�سة �سببه طبيعة بيئة 
وكانت لدى كل  الأ���س��رة،  اأج��واء  ت�سبه  كانت  التي  الت�سوير 

�سخ�ض رغبة يف تقدمي اأف�سل ما لديه.
رم�سان؟ خالل  درامية  اأعمال  اأي  تابعت  • هل 

اأنني  �سوى يف وقت متاأخر لدرجة  الت�سوير  اأنته من  - مل 
كنت اأحفظ الن�ض يف البالتوه قبل ت�سويره بوقت ق�سري، 
لكني حر�ست على تهنئة عدد من �سديقاتي باأعمالهن من 
اأعمالهن  و�ساأتابع  الدين  ال��رازق ومي عز  بينهن غادة عبد 

لحقاً.
مل�سل�سل  الرم�ساين  ال�سباق  خ��ارج  العر�ض  م��اذا عن جتربة 

)الطوفان(؟
- فاقت اأ�سداء جناح العمل توقعاتي. اأعتّز بدوري فيه وردود 

الفعل التي مل�ستها عنه كانت اإيجابية. 
ال�سباق  م��ن  ال��ع��م��ل  خ���رج  ع��ن��دم��ا  ت�سايقت  اأن��ن��ي  �سحيح 

الرم�ساين العام املا�سي، 
اأن هذا الأم��ر كان خ��رياً للم�سل�سل  اأدرك��ت  لكن بعد عر�سه 
اأو  وفريق العمل، ون�سب امل�ساهدة �سواء خالل بث احللقات 

عر الإنرتنت كانت الأكر يف الدراما=.

عندما اأ�صارك يف م�صروع فني اأتعامل معه كممثلة ل راق�صة

دينا:  اأ�سعى اإىل التنويع يف اأعمايل

هاين �سالمة �سعيد بنجاح 
م�سل�سل )فوق ال�سحاب(

الفعل  ب��ردود  البالغة  �سعادته  �سالمة عن  الفنان هاين  اأع��رب 
التي تلقاها عن م�سل�سله الرم�ساين "فوق ال�سحاب"، ال��������ذي 

.ON ع��������ر�ض ح�س�����ريا على �سبكة قنوات
واأ�سار اإىل اأنه كان يتلقى اإ�سادات وا�سعة من اجلمهور يف 

ال�سارع بعد كل حلقة، وهو ما اأ�سعده جداً،
ال��ن��ا���ض ع��ن طبيعة عالقته  ي�����س��األ��ه   خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا 

ب�)تاليا(،
 وهل �سيموت اأم ل؟ وغريها من التفا�سيل التي 

توؤكد اأن هناك متابعة دقيقة لأحداث امل�سل�سل.
وعن م�ساهد الأك�سن الكثرية يف امل�سل�سل، قال: 

اأرى اأن جميع م�ساهد الأك�سن كانت واقعية، 
فيه،  مبالغا  لي�ض  ���س��يء  قبولها  اأن  واأق�����س��د 
خا�سة اأننا نرى م�ساهد يف ال�سينما الأمريكية 

مبالغ فيها جدا ون�سفق لها،
 ونرى مثال النجم العاملي الأ�سطورة اأميتاب 
ب��ات�����س��ان مي�����س��ك ال���ط���ائ���رة وي��وق��ف��ه��ا بيده 

ون�سفق له.
يذكر اأن م�سل�سل )فوق ال�سحاب( متيز بعدد 
درامية  �سق�سة  الأك�����س��ن،  م�ساهد  م��ن  كبري 

مت�سابكة ومتنوعة، 
واإب��راه��ي��م ن�سر  وه��و م��ن بطولة ه��اين �سالمة 
�ستيفاين  واللبنانية  �سعيب  وعفاف  عنر  ونهال 
�سليبا ومنى عبدالغني ومرينا نور الدين، وتاأليف 

ح�سان ده�سان، 
روؤوف  واإخ�����������راج  م����ر�����س����ي،  ت����ام����ر  ل��ل��م��ن��ت��ج  وه������و 

عبدالعزيز.

اإلهام �ساهني جتهز حاليًا 
لعمل فني جديد

التعليقات  م��ت��ج��اوزًة 
التي انتقدتها الفرتة 
باإطاللتها  امل��ا���س��ي��ة 
ال���������س����ب����اب����ي����ة، ال���ت���ي 
ظهرت بها اأخرياً، من 
الفرن�سية  العا�سمة 
)ب�������اري���������������ض(، ق���ال���ت 
امل�سرية  ال����ف����ن����ان����ة 
اإنها  ���س��اه��ني،  اإل���ه���ام 
لعمل  ح���ال���ي���اً  جت���ه���ز 
لكنها  ج����دي����د،  ف���ن���ي 
ال���وق���ت  يف  ت��ت��ح��ف��ظ 
احلايل عن تفا�سيله، 
اإىل حني النتهاء من 
التح�سريات وجتميع 
موؤكدًة  عنا�سره،  كل 
مفاجاأة  ���س��ي��ك��ون  اأن����ه 
فنية قوية للجمهور.

اإل���ه���ام ���س��اه��ني كانت   
اأ�سود  ب���ث���وب  ظ���ه���رت 
ق�سري وحذاء ريا�سي 
جعلها  م����ا  اأب����ي���������ض، 
خاللها  م����ن  ت��ظ��ه��ر 
�سناً،  اأ����س���غ���ر  ك���اأن���ه���ا 
ال�سور  تلك  ون�����س��رت 
اأي�ساً برفقة �سديقتها 
امل�سرية  الإع��الم��ي��ة 
����س���رح���ان على  ه���ال���ة 
ال�سخ�سية  �سفحتها 
ع���ل���ى )اإن�������س���ت���غ���رام(، 
انهالت  م��ا  و���س��رع��ان 

التعليقات،  ع��ل��ي��ه��ا 
باأناقتها  ت�سيد  ال��ت��ي 
وتثني على اإطاللتها، 
ال���ب���ع�������ض  اأن  غ�������ري 
الآخر هاجمها بعنف، 
م��ن��ت��ق��داً ظ��ه��وره��ا يف 
هيئة اأ�سغر من �سنها 
بكثري، وو�سل الهجوم 
ال���ت���ط���اول  ح�����د  اإىل 
ع����ل����ي����ه����ا، وت����وج����ي����ه 

عبارات لذعة اإليها.
اإنها  ق���ال���ت  ���س��اه��ني   
ت��ت��ع��م��د جت���اه���ل مثل 
ه��������ذه ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات، 
مع  تتنا�سب  ل  ال��ت��ي 
واأخالقها،  ث��ق��اف��ت��ه��ا 
وت����ك����ت����ف����ي ب������اإج������راء 
)ال��ب��ل��وك( ف��ق��ط من 
ال��رد على هوؤلء  دون 
احل����اق����دي����ن )وف����ق����اً 

لتعبريها(.
ه�����وؤلء  اأن  واأردف���������ت 
على  ف���ق���ط  �����ع�����دون  يمُ
مقابل  يف  الأ����س���اب���ع، 
ب����ق����ي����ة ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات 
تاأتي  ال��ت��ي  ال���غ���زي���رة 
اجلمهور،  م��ن  اإل��ي��ه��ا 
وه������ي ت���ت�������س���م دائ����م����اً 
ب���������الأدب والح��������رتام 
من دون اأن حتمل اأي 

جتاوز.



درا�سة حتدد العمر 
املثايل للزواج

اأن  اإىل  الطالق  ع��ادات  الأمريكية حول  يوتا  اأجرتها جامعة  درا�سة  اأّك��دت 
عدًدا قلياًل من الأ�سخا�ض الذين يتزوجون يف اأعمار ترتاوح بني 28 و32 

عاًما يقدمون على الطالق يف ال�سنوات الالحقة.
التي قادها عامل الجتماع نيك وولفينجر، ومت جمع  الدرا�سة  واأو�سحت 
بياناتها بني عامي 2006 و2013، اأن الفر�ض املمُثلى للزواج الناجح هي 

التي يكون فيها عمر الزوجني بني 28 و32 عاًما.
ويف ال�سابق، كان العتقاد ال�سائد، اأنه كلما تاأخر �سن الزواج، كلما تقل�ست 
احتمالت الطالق، اإل اأن الدرا�سة حددت ذروتني حلدوث الطالق؛ الأوىل 
20 عاًما، والأخ��رى عندما يتم  اأي يف عمر  تكون يف زواج فرتة املراهقة؛ 
الزواج بعد �سن 45 عاًما، اإذ تتزايد احتمالت الطالق يف هاتني احلالتني 
مبعدل %5، وذلك بغ�ض النظر عن الختالفات بني الزوجني اأو اخللفية 

الثقافية لأيٍّ منهما.

تعانني من حرقة املعدة اأثناء 
احلمل.. اإليك احللول

تعتر حرقة املعدة من اأكرث امل�ساكل ال�سحية التي تعاين منها املراأة اأثناء 
رقة  ن�ساء تتطور لديهن حمُ  10 اأ�سل  8 من  اإن  الدرا�سات  احلمل، وتقول 

املعدة على مدى اأ�سهر احلمل.
للمراأة  م�ستمراً  اإزع��اج��اً  اأنها متثل  اإل  الأ�سا�ض،  يف  �سارة  اأنها غري  ورغ��م 

احلامل، وقد تكون موؤملة يف بع�ض احلالت.
الريطانية  م��ريور  �سحيفة  اأوردت  املعدة  حرقة  اأعرا�ض  من  وللتخل�ض 

عدداً من الن�سائح املفيدة يف هذا اخل�سو�ض:
التي  الأطعمة  وجتنبي  اله�سم،  �سهلة  وم�سروبات  اأطعمة  اختاري   1-
وال�����س��وك��وله واحلم�سيات،  وال���ت���واب���ل احل�����ارة،  ال���ب���ه���ارات  ع��ل��ى  حت��ت��وي 

والقهوة.
اله�سم. ل�سهولة  قليلة  وكميات  عديدة  وجبات  تناويل   2-

عن  للتخفيف  التدخني  عن  تقلعي  اأن  حاويل  املدخنني،  من  كنت  اإن   3-
ال�سمام بني املعدة واملريء.

اأكرث  امل��ع��دة  حمو�سة  يجعل  لأن��ه  امل�ستطاع  ق��در  الن��ح��ن��اء  جتنبي   4-
�سوءاً.

وجبة  اأي  تناول  جتنب  حاويل  الليل،  يف  ت�ستد  املعدة  حرقة  كانت  اإن   5-
قبل اخللود للنوم.

اجلاذبية  لأن  راأ�سك  حتت  اإ�سافية  و�سادة  �سعي  للنوم  خلودك  عند   6-
ت�ساعد يف اإرجاع احلمو�سة اإىل الأ�سفل.

؟ العامل  يف  لل�صمك  م�صدر  اغزر  يوجد  • اين 
يوجد بالقرب من �سواطيء جزيزة �سردينيا اليطالية ،وهناك م�سدر 

اخر عر�ض �ساحل املحيط الهادي لمريكا ال�سمالية.
؟ ال�صنان  فر�صاة  خمرتع  • من 

الذي  الريطاين  ادي�ض  وليام  هو  ابتكرها  من  اول  ال�سنان  فر�ساة 
نتيجة  علي  يح�سل  فلم  القما�ض  م��ن  بقطعة  ا�سنانه  تنظيف  اراد 
جيدة فجاء بقطعة من اخل�سب و�سنع بها عدة ثقوب مالأها ببع�ض 
الق�ض فاعطته نتيجة جيدة وبعد ذلك فتح دكانا لنتاج فر�ض ال�سنان 

بخامات جديدة.

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�ض  هي  الأر�ض  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

الفيل ال�ضخم
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البامية

اأحد  البامية  اإن  العالجية،  التغذية  اأخ�سائي  عو�ض،  اأحمد  الدكتور  قال 
املفيدة  الغذائية  لالألياف  لأنها م�سدر جيد  نظرا  ال�سحية،  اخل�سراوات 
 ،B  ،A الفيتامينات  من  جمموعة  على  حتتوي  كما  ع��ام،  بوجه  لل�سحة 

كذلك الكال�سيوم وحام�ض الفوليك.
وعن فوائد البامية ال�سحية، ي�ستكمل د. عو�ض قائال، هناك فوائد �سحية 
ال�سكر، نظرا لأنها ت�ساهم يف  اأنها مفيدة ملري�ض  عديدة للبامية واأهمها، 
على  لحتوائها  نظرا  للحامل،  ومفيدة  باجل�سم،  ال�سكر  ن�سبة  يف  التحكم 
حت�سني  يف  وت�ساهم  اجلنني،  لنمو  املفيد  الفوليك  حم�ض  من  جيد  ق��در 
الغذائية،  الأل��ي��اف  م��ن  جيد  ق��در  على  لحتوائها  ن��ظ��را  اله�سم،  عملية 

وكذلك ل�سهولة م�سغها.
كما ت�ساهم البامية، يف تخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول باجل�سم، نظرا لأنها 
اأي�سا  مفيدة  وه��ي  وال��ده��ون،  احل��راري��ة  ال�سعرات  قليلة  اخل�سراوات  من 
ال�سن، نظرا  لالأ�سخا�ض الذين يعانون من الإم�ساك املزمن، خا�سة كبار 

لحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية.

م�صجعة يابانية تبكي عقب خروج منتخب بالدها من كاأ�ص العامل بعد هزميته اأمام منتخب بلجيكا 
بثالثة اأهداف مقابل هدفني.   )ا ف ب(

ال�سفدعة  اليه  بنهم ونظرت  ي�سرب  الفيل  للماء فوقف  بئر  اجتمع فيل �سخم و�سفدعة �سغرية على حافة 
ال�سغرية واخذت ت�سرب اي�سا، ثم التفت الفيل للح�سائ�ض واخذ ياأكل ب�سراهة وذهبت ال�سفدعة ت�سدر نقيعا 
افعل..  تفعل  كيفما  ل..  وملا  فقالت:  اأتقلدينني؟  البلهاء  ايتها  تفعلني  م��اذا  وق��ال:  اليها  نظر  هنا  �سعيفا.. 

ا�ستطيع ان ا�سرب ان اكل ان انقنق.
وان��ت ل ت�ستطيعني عمل اي �سيء.. ومد خرطومه وك�سر  ا�ستطيع فعل كل �سي  الفيل  انا  الفيل:   فقال لها 
جذع �سجرة قريبة منه وقذف به بعيدا وقال: ايتها التافهة هل ت�ستطعني فعل ذلك، نظرت ال�سفدعة حولها 
ثم ابتعدت وابتعدت وابتعدت ثم جاءت بقفزة هائلة لتح�سر نف�سها يف خرطوم الفيل الذي اخذ ي�سرخ وينفث 
اخرى  م��رة  بقوة  نف�سه  يعيد  ث��م  ال�سجار  ج��ذوع  يف  ويخبطه  وميينا  �سمال  ب��ه  ويطيح  بع�سبية  خرطومه 

وال�سفدعة ال�سغرية قد انتفخت بحيث ا�سبح �سعب على الفيل اخراجها. 
وهنا انهارت قوى الفيل ونزل على الر�ض بج�سده وكاأنه قارب على املوت، فخافت ال�سفدعة وانكم�ست على 
نف�سها ثم خرجت من خرطوم الفيل وقفزت بعيدا فتنف�ض الفيل ال�سعداء وقام يقف على قدميه وهو يف غيظ 
�سديد من تلك ال�سفدعة التي ل ت�ساوي بجانب حجمه �سيئا، وقال: ايتها ال�سفدعة اعرتف ان لكل خملوق 
�ساأنه على هذه الر�ض ولن ا�ستهني بقوة احد بعد ذلك مهما كانت �ساآلة حجمه وا�سكرك لنك اأعطيتني در�سا 

لن ان�ساه.
 ومن يومها والفيل وال�سفدعة ا�سدقاء يخرجون معا وي�سربون معا وياأكلون معا ورمبا نفث يف وجهها املاء 

فاأطاح بها بعيدة وهي �سعيدة بذلك .

ا�ستبعاد  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ن�����س��اط  ف���رط  ح��ال��ة  ويف 
الفطائر وال�سكريات والكربوهيدرات املكررة 

منها )الطحني الأبي�ض(.
بالروتني  غ��ن��ي��ة  وج���ب���ة  ت���ن���اول  الأف�������س���ل 
واملك�سرات  الفواكه  مثل  ال�سحية،  والدهون 
واخل���������س����روات وح���ب���وب الإف����ط����ار واجل���نب 
ال��ك��ام��ل��ة )اخلبز  وال��ل��ح��م وخ���ب���ز احل���ب���وب 

الأ�سمر(.
الذي  الطفل  يحتاج  الع�سوية..  • الأطعمة 

ي��ع��اين م��ن ف���رط ال��ن�����س��اط ون��ق�����ض النتباه 
الع�سوية  الأط���ع���م���ة  م���ن  امل���زي���د  اأك�����ل  اإىل 
)اأورج���ان���ي���ك(، لأن��ه��ا ل حت��ت��وي ع��ل��ى نف�ض 
ن�سبة املبيدات احل�سرية املوجودة يف الأطعمة 

الأخرى.
• اأوميجا 3.. تاأكد من ح�سول الطفل على 
دهون �سحية من الأ�سماك والأفوكادو وزيت 
ال��زي��ت��ون، وت���ن���اول م��ك��م��الت )اأوم��ي��ج��ا 3(، 
املهدرجة  وال��زي��وت  ال�سمن  ا�ستخدام  وع��دم 

الزيتون  زي��ت  ا�ستخدام  الأف�سل  الطبخ.  يف 
والكانول والقرطم يف الطهي.

الفواكه  ت��وف��ر  واخل�������س���روات..  ال��ف��واك��ه   •
م�سادات  م���ن  ج���دي���ة  ك��م��ي��ة  واخل�������س���روات 

الأك�سدة والفيتامينات.
ك��ث��ري م���ن الأط����ف����ال ل ي��ح��ب��ون اأك�����ل هذه 
تكرار  عليك  املعكرونة،  ويف�سلون  الأطعمة، 
تقطيع  على  والعمل  الأخ���رى  بعد  املحاولة 

الفواكه بطريقة جذابة ليتقبلها الطفل.

وجبة الإفطار هي املفتاح الرئي�سي للتغذية 
اجليدة لل�سغار والكبار


